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Patrimoniu
ISTORIA PRODUCŢIEI DE INSTRUMENTE MUZICALE MECANICE, DE
SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXLEA, ÎN BOEMIA ŞI MORAVIA

PetrNekuza
Muzeul Tehnic din Brno
Republica Cehă

Abstract: At the turn of the 19 th and 20 th centuries, there was production of a basic range
of mechanical musical instruments in the Austro-Hungarian Empire not only for the
domestic market, but also for export. This lecture will focus especially on the
manufacturers in Bohemia, Moravia and Silesia, who produced mainly orchestrions, barrel
organs and musical instruments with a cylinder.

I

mperiul Austro-Ungar a fost un stat
care a existat între 1867 şi 1918,
format, după ce războiul Austro-Prusac
a fost pierdut în 1866, prin transformarea
Imperiului Austriac, dintr-o unire reală a
două entităţi statale sub un monarh. Fiecare
entitate îşi avea propriul parlament şi
guvern. Ambele părţi ale Imperiului
Austro-Ungar ş1-au păstrat entităţile
constituţionale cu existenţă lor istorică terenurile coroanei cu propriile lor adunări
districtuale; printre care şi cele din Boemia
şi Moravia.
Boemia, denumirea originală oficială
completă până în 1918 a fost de Regatul
Cehiei, a reprezentat, chiar de la început,
centrul politic şi industrial ale proprietăţilor
coroanei ereditare cehe, printre care se
numărau, în diverse epoci, Moravia, Silezia
şi Lusaţia. Denumirea provine de la
poporul ceh, format din ramura slavilor
occidentali.
În latină Boemia, iniţial Boiohaemum, a
influenţat ulterior numele în alte limbi (de
ex. în germană Bohmen) şi este derivată de
la tribul celtic Boii, care a trăit pe teritoriile
cehe între secolele IV-I î.Hr.

Moravia este unul din teritoriile cehe
orientală a
istorice situat în partea
Republicii Cehe. Ambele formaţiuni
teritori~le erau, la sfărşitul secolului al
XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea,
avansate din punct de vedere politic şi
economic Producţia industrială includea
toate ramurile industriei grele şi uşoare,
existând companii care dezvoltau producţia
de instrumente de muzică mecanică fie pe
cont propriu, fie prin cooperarea cu alte
compann
ce
furnizau
componente
individuale. Mă voi axa, în acest studiu, pe
cele mai cunoscute companii şi voi furniza
sursele şi informaţiile suplimentare despre
celelalte. Unii producători obţineau diverse
componente, cum ar fi cilindrii pe care se
înregistra muzica, sau rolele de hârtie, de la
marile companii străine, iar ei produceau
doar casetele sau alte părţi din diferite
materiale. Această modalitate de cooperare
era foarte întâlnită, deoarece nu oricine îşi
permitea să producă părţi mari din fontă
sau cilindri cu muzică înregistrată. Pentru a
produce instrumente de muzică mecanică,
era necesar să fii un bun ceasornicar, astfel
că,
adesea, din cauza competiţiei,
9

https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
ceasornicarii au trecut la producţia de
instrumente de muzică. Prin urmare, nu sau axat doar pe instrumentele de muzică
mecanică, gama lor de activitate fiind
foarte largă a inclus şi asamblarea de orgi
sau piane. Cei mai mari competitori ai
producătorilor cehi şi moravi au fost
fabricile şi atelierele din Germania. Unul
din principalele motive care a contribuit la
declinul producţiei de instrumente de
muzică mecanică, de la începutul secolului
al XX-lea, a fost invenţia şi distribuţia de
fonografe şi gramofoane, care erau mult
mai uşor de transportat şi mai simplu de
manipulat la schimbarea pieselor de redare.
Astfel, instrumentele de muzică mecanică
au devenit o raritate în interioarele de epocă
şi nu au mai fost utilizate pentru redarea
muz1c11.
Franz Kolb & Sohne Orgelbau
În satul de munte Pekafov (Beckengrund), lângă Sumperk, a existat o renumită
manufactură producătoare de orgi şi
flaşnete, Franz Kolb & Sohne Beckengrund, care a funcţionat din 1864, până la
începutul celui de-al Ii-lea Război Mondial.
Aceasta s-a desfiinţat după cel de-al Ii-lea
Război Mondial, iar clădirile sale precum şi
întregul sat Pekafov au fost distruse. În
timpul celor aproximativ 80 ani de funcţio
nare a :fumizat produse pentru orgi, unui
număr substanţial de biserici din împrejurimi. Manufactura producea, în principal,
flaşnete în diverse dimensiuni şi registre de
tuburi.
August Riemer, Chrastava
Compania a fost înfiinţată în 1845 şi
primul magazin a fost în Panenska Hurka,
ulterior în Bedfichovka şi în cele din urmă
în Chrastava, lângă Liberec. Pe la 1860,
compania avea 20 muncitori, iar în 1896 şi
a schimbat denumirea în Brothers Riemer Gebrilder Riemer, care au introdus pe piaţă
piane electrice, piane mecanice, orches-

troane cu înregistrare pe cilindri şi flaşnete
în diverse dimensiuni şi registre de tuburi.
Frantisek Rzebitschek, Praga
Compania a fost înfiinţată pe la 1813, în
Josefov şi s-a axat iniţial pe producţia de
ceasuri şi apoi pe cea de instrumentele de
muzică mecanică. Ulterior, compania s-a
mutat la Praga, fiind preluată de fiul
proprietarului, Gustav Rzebizschek, care a
început să administreze binecunoscuta
fabrică a tatălui său încă 1870. El a produs
instrumente de muzică mecanică, cu
înregistrare pe un cilindru, de mici
dimensiuni, sub formă de casete de
bijuterii, rame pentru tablouri religioase,
rame de ceasuri, albume fotografice, cutii
cu ace pentru instrumente, diferite cupe etc.
Competiţia tot mai acerbă din exterior şi
apariţia tipurilor ulterioare de automate cu
discuri, polifoane, au dus la închiderea
celebrului magazin al lui Rzebitschek în
1897.
Karel Cech, Brno
Fondatorul companiei s-a născut în data
de 2 noiembrie 1871, în Jindfichuv Hradec
şi s-a stins din viaţă la data de 22
decembrie 1951, la Brno, a început
producţia în anii 1890 şi a oprit-o la
începutul anilor 1930. În afară de
producerea şi asamblarea orchestroanelor,
Karel Cech a fost şi constructor de orgi.
Orchestroanele sale includeau în principal
următoarele instrumente: pian, mandolină,
tobă mică şi tobă mare, triunghi şi xilofon.
Informaţii mai detaliate despre producătorii
individuali sunt în curs de
actualizare şi, în prezent, este în pregătire
un plan de cercetare, pentru un proiect de
grant, referitor la producătorii de instrumente de muzică mecanică din Moravia şi
Boemia. Prezentarea conţine şi o listă de
producători şi a sortimentelor de instrumente muzicale produse, precum şi titlurile
publicaţiilor folosite ca surse de informaţii.
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Lista de producători:
Bartunek Adolf, Kutna Hora: flaşnete
Cech Karel, Bmo: orchestrioane
Friehse Johan, Trutnov: orchestroane
Gardavsky Jan a Julius, Kromefiz:
flaşnete

Glasse Egyd, Chomutov: instrumente
muzicale cu cilindri, polifoane
Haase Rudolf, Rumburk: flaşnete
Hartward Jan, Liberec: piane mecanice,
orchestrioane
Hlidek Felix, Radomysl: flaşnete
Holan a Bulir, Praha: orchestrioane
Hrubes Vaclav, Praha: flaşnete,
orchestroane
Janetzki Jan, Slezsko: flaşnete
Kamenik Josef, Radomysl: flaşnete
Klepetaf Hynek, Praha: piane mecanice,
orchestrioane
Kocicka Frantisek, Dalimefice: flaşnete
Kolb Franz, Pekafov: flaşnete
Koppel a Kother, Liberec : piane
mecamce
Kficka Frantisek, Dalimefice:
orchestrioane
Koudelka Josef, Plzeii: flaşnete
Lisler Frantisek, Trutnov: orchestrioane
Loosovi bratfi,
Ervenice: flaşnete
Lorenz Vaclav,
Praha:
orchestrioane
Muller Josef, Praha:

piane mecanice, orchestrioane
Rolz Hanus, Kraslice: instrumente
muzicale cu cilindri, polifoane
Rubes Jan a Karel, Chrastava: flaşnete ,
orchestrioane
Salamon Adolf, Liberec: flaşnete,
orchestroane
Scholze a synove, V amsdorf: piane
mecaruce
Singer Amost, Kraslice: instrumente
muzicale cu cilindri, polifoane
Slabihoudek Frantisek, Ujezd u
Domazlic: flaşnete
Spicka Jan, Praha: flaşnete
Sramek V aclav a Karel, Praha: flaşnete
Stocek Hynek, Trutnov: piane mecanice
Strnisko Matej , Uherske Hradiste:
flaşnete

Stycha Jan, Mnichovice: flaşnete,
orchestrioane
Vacek Antonin, Slany: orchestrioane
Vavfin Josef, Ceska Trebova: flaşnete ,
orchestrioane
Weber Josef, Jindrichuv Hradec: flaşnete

flaşnete

Pastika Bohumil,
Praha:
orchestrioane
Pubal Jan, Volyne:
orchestrioane
Riemerove bratfi,
Chrastava: flaşnete ,

11
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Franz Kolb & Săhne Orgelbau
de muzică mecanică"
Muzeul Tehnic din Brno
www.technicalmuseum.cz

Expoziţia „ Salonul

Colecţia

August Riemer, Chrastava
Muzeului Naţional Tehnic din Praga
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KarelCech, Brno
Expoziţia„ Meşteşuguri de stradă"
Muzeul tehnic din Brno

Bibliografie:
1.
Bowers,
David,
Enciclopedia
instrumentelor de muzică mecanică, Vesta! Press
New York 1972. ISBN O- 911572-08
2. Hittermann, Herbert, Instrumente de muzică
mecanică , Editura Erwin Bochinsky 1987. ISBN
3-923639-71-6
3. Automate muzicale Muzeul tehnic Sinsheim
şi Speyer, ISBN 3-9809437-4-7
4. Bahl, Gilbert, Cutii muzicale, Books a Co.
Paris 2001. ISBN 2-84584-026-8

5. Chapuis, Alfred - Gelis, Eduard, Lumea
automatelor muzicale, Paris 1927, TMB Library.
6. Buchner, Alexander.: Hudebni nastroje od
praveku k dnesku. Orbis Prague 1956. TMB
Library.
7. Buchner, Alexander, De la clopot la
pianolă, Artia Prague 1959, TMB Library.
8. Klavir a /ide - vyroba klaviru a pianin
v Ceskoslovensku. Kruh Hradec Kralove 1984

13
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

OROLOGII CU VALOARE DE TEZAUR. CEASORNICUL DE TURN, CU
LUNĂ DE LA CATEDRALA ADORMIRII MAICII DOMNULUI DIN ORADEA

Ronald Hochhauser
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Abstract: In Romania, the first mechanical clocks/ horologes appeared in the 15 th
century, the oldest one being considered the one of Cisnădie. The most famous such
mechanisms in nowadays Romania: the horologe, with allegoric representations - made
by clock maker J. Kirschel, of Sighişoara, as well as the one indicating the phases of the
Moon - made by the locksmith Georg Rueppe, of the Cathedral of the Dormition of the
Holy Virgin in Oradea. The paper refers also to an unique item in Romania, on which there
was undertaken an unauthorized intervention in 2003. The case study points out a situation
noticed on the field - on 1 February 2006, later on specified in a technical report.

n pas important în încercările
omului de a măsura timpul a
fost inventarea ceasornicului
mecanic. Primul de acest fel a fost pus în
funcţiune la Londra, în 1286 1• Un altul
avea să intre în dotarea Catedralei din
Canterbury (Marea Britanie), în 1292 2 •
Nu peste mult timp, inovaţia s-a răspândit
în întreaga Europă: la Paris în 1300, la
Milano în 1335, la Genova în 1353, la
Florenţa în 1355, la Bologna în 1356, la
Ferrara în 1362 şi enumerarea ar putea
continua.
În
spaţiul
românesc,
ceasurile
mecanice şi-au făcut apariţia în secolul al
XV-lea.
Cel mai vechi ceasornic este considerat a

U

fi cel de la Cisnădie, datând din pnma
parte a secolului menţionat, provenind
probabil din spaţiul german. În 1494, un
alt orologiu, a fost pus în funcţiune la
Sibiu 3 • În 1551 funcţionau deja ceasuri
mecanice şi la Bistriţa, şi la Lechinţa
(judeţul Bistriţa Năsăud).

De asemenea, nu pot fi omise două din
cele mai renumite astfel de mecanisme
din România actuală: orologiul, cu figuri
alegorice
executat de meşterul
ceasornicar J. Kirschel, din Cetatea
Sighişoarei, precum şi cel indicând fazele
Lunii - executat de către meşterul lăcătuş
Georg Rueppe, de la Catedrala Adormirii
Maicii Domnului din Oradea4 •
3

Telegrafal Român, 1982, nr. 45-26, p. 3
Elek Csetri, Dezso Jenei, Technikatorteneti
Kronologia (Cronologie de istoria tehnicii , Kolozsvăr
(Cluj- Napoca), Studium Konyvkiad6 (Editura
Studium), 1997, pg. 113; Teodor Savu (coordonator),
Din activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a
Oradiei în ultimii două sute de ani, Oradea, Editura
Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, 1984, p. 271

4

www.itcnet.ro/history/archive/mi 1998/current9/mi8 I .ht
m
2
Benedetta Gallizia di Vergano, Emilio Strada, Orologi
(Ceasuri), Budapest, Officina'96 Kiad6 (Editura
Officina '96), 1998, p. 15 şi passim. Textul în limba
maghiară de Vera, Bănki, Az ora
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Analiza noastră face referiri la cel din
urmă, acesta fiind un exemplar unicat pe
plan naţional, la care s-a intervenit fără
aviz în anul 2003. Studiul de caz,
evidenţiază o situaţie observată, iniţial, pe
teren - la 1 februarie 2006, consemnată
ulterior într-un raport tehnic de
constatare.
În unna deciziei de toleranţă religioasă
din 1783, comunitatea ortodoxă din
Oradea acelei epoci a obţinut o aprobare
pentru ridicarea unei biserici într-o zonă
ce azi se situează în centrul istoric al
aşezării 5 . Piatra de temelie a fost aşezată
la 9 noiembrie 1784. Construcţia
edificiului de cult, azi monument istoric
grupa A, cod BH-II-m-A-01088, s-a
încheiat în anul 1790 6 . Clădirea, în stil
cu
planimetrie
baroc
clasicizant
bizantină, a fost ridicată după planurile
arhitectului orădean Eder J akab 7 . Turnul
care adăposteşte Orologiul şi luna are o
înălţime de peste 50 m. Printre primele
obiecte din dotare s-au numărat clopotele,
în 1792, şi orologiul din 1793. Biserica a
devenit catedrală episcopală la 2
octombrie 1921, după restatornicirea
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
arhipăstorită la acea vreme de episcopul
Roman R. Ciorogariu (1852-1936) 8 .
Orologiul, prin particularitatea sa, s-a
constituit într-o raritate pe plan
internaţional şi a atribuit lăcaşului de cult

denumirea de Biserica cu Lună . La
începutul anilor 1980 el a funcţionat, se
pare, cu aceeaşi precizie ca la montarea
sa iniţială în turnul edificiului de religie 9 .
Ansamblul "Orologiu - lună "
este format dintr-un mecanism central cu
acţionare gravitaţională (cu ajutorul unor
greutăţi din piatră şi prin intermediul unor
frânghii - îndepărtate), patru cadrane (cu
arătătoarele
"orar"
ş1
"minutar"
aferente), globul lunar şi un sistem de
pârghii şi angrenaje.

5
Este de menţionat că cea mai veche biserică ortodoxă
de pe teritoriul oraşului Oradea este cea din cartierul
Velenţa (Veneţia), amplasată la nord-est de Cetate. Ea a
fost construită între anii 1768-1779, în stil baroc şi
poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.
Alături de biserică se afla vechea reşedinţă episcopală
ortodoxă; http: //bisericaculuna.bihor.ro/

6

www.cimec.ro

7

Zoltăn I. Peter, Trei secole de arhitectură orădeană,

Oradea, Editura Muzeului

Ţării Crişurilor,

2003, p. 21

Globul lunar
Vasile Popeangă, Gheorghe Liţiu, Roman R.
Ciorogariu (1852-1936), Oradea, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, 1981, p. 11 O

8

9

Telegraful Român, 1982, nr. 25-26, p. 3
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Mecanismul central este alcătuit
dintr-un sistem de roţi dinţate
dispuse pe verticală. El conţine
trei grupe de angrenaje (una
acţionarea
pentru
"arătătoarelor", o alta pentru
acţionarea "sferturilor de oră" şi
o a treia pentru acţionarea
"orelor fzxe sau întregi").
Printr-un sistem de pârghii axe cardanice ş1 angrenaje,
subansamblul pentru acţionarea
arătătoarelor - grupa din centru,
pune în mişcare de rotaţie o sferă din
tablă neagră - cu diametrul de 90 cm,
vopsită pe verticală jumătate negru,
jumătate galben - auriu.
Sfera reprezintă satelitul natural al
Terrei,
Luna.
Mecanismul
pentru
măsurarea timpului a fost proiectat şi
realizat în aşa fel încât, prin funcţionarea
sa, să respecte fidel perioada de 28 de zile
şi 6 ore, corespunzătoare mişcării de
revoluţie a Lunii în jurul Pământului, ca
atare şi fazele Lunii, vizibile prin rotaţia
sferei vopsite, în jurul axei proprii.
Arborii pe care sunt montate roţile
dinţate au fost obţinuţi prin forjare, având
secţiunea transversală de formă pătrată la mijlocul lungimii, şi trapezoidală - la
extremităţi. Toate îmbinările au fost
executate exclusiv cu pene, fapt ce
reprezintă o rezolvare inovatoare pentru
acea epocă.

Arborele cu secţiunea transversală de formă
pătrată, pe care este montată roata ancorei

Roata ancorei cu dinţi ascuţiţi şi
ancora cu braţe egale sunt acoperite cu
un strat de aliaj antioxidant - intervenţia
a fost efectuată în anul 1977. Ansamblul
mecanismului de mişcare - anker, al
orologiului, mai conţine, în afară de roata
ancorei - pe care, o inscripţie în limba
germană consemnează numele meşterului
orologier:
"GEORG
RUEPE
IN
GROSWARDEIN
I 793"
("GEORG
RUEPE LA CETATEA MARE 1793''), şi
ancoră, o pendulă gravitaţională - braţ
balansier1°.
O schiţă a sistemului "Orologiu Lună" a fost întocmită de profesorul
Mihai Sofronie. De altfel, ea a şi fost
publicată în revista Telegraful Român din
Sibiu, în anul 1982.
În anul 2003, greutăţile din piatră şi
frânghiile pnn intermediul cărora
funcţionau, până atunci, ceasul de turn şi
Luna, au fost îndepărtate. În februarie
2006, orologiul era deja cuplat la un
10

Roata ancorei - a secundarului mecanismului,
află la vedere. Inscripţia ştanţată cu majuscule
prezintă două omisiuni: litera P din numele
meşterului RUEP(P)E şi litera S din numele
oraşului GROS(S)W ARDEIN (în traducere liberă
Cetatea Mare) - Oradea
se
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de întreţinere electrică a
oscilaţiilor unui pendul.
Dispozitivul este invenţia inginerului
Csaba Nagy, din Oradea. Brevetul de
invenţie aferent ( cu numărul 105630
C 1) a fost emis de Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti , data
publicării hotărârii de acordare a
brevetului fiind 30 octombrie 1992.
Dispozitivul este destinat, în special,
ceasurilor de tip pendulă şi , deopotrivă,
orologiilor vechi sau noi. În linii mari,
el constă într-un electromagnet care
acţionează pendula, cu ajutorul unui
sistem
electronic
de
dirijare.
Ansamblul funcţionează asemenea unui
electromotor ce generează o mişcare
oscilatorie. Puterea dezvoltată de pendulă
depinde atât de masa şi lungimea sa cât şi
de puterea electromagnetului.
dispozitiv

Sistemul electronic de dirijare al orologiului

Concret,
"eficientizarea"
bunului
cultural de importanţă tehnică a constat în
fixarea pe cadrul de susţinere a
unm
mecanismului
orologiului,
a
electromagnet care, la fiecare cmc1
secunde, dă un impuls şi împinge ancora
cu braţe egale ce pune în mişcare roata
ancorei. Pentru situaţiile accidentale de
avane - ca întreruperea fumizării de
curent
electric,
funcţionarea

dispozitivului electric este asigurată de un
acumulator de 12 V, cuplat în permanenţă
la sistem 11 .

Tabloul de comandă al sistemului electronic

Raportul tehnic întocmit în urma
constatărilor din teren a evidenţiat faptul
că mecanismul era deja reabilitat (fapt ce
reiese şi din articolul de presă publicat în
săptămânalul Bihoreanul - numărul din
5-11 septembrie 2005). Concluziile
transmise scriptic Parohiei Ortodoxe
Române Oradea - Centrală au arătat cât
se poate de clar că intervenţia s-a realizat
fără a se respecta legislaţia în vigoare,
vizând monumentele istorice. Acţiunea
brutală, comisă asupra bunului cultural de
referinţă, situat într-o clădire declarată
monument istoric, s-a realizat prin
îndepărtarea elementelor de acţionare
gravitaţională
(depozitate,
după
dezafectare, în turnul edificiului de cult)
şi montarea unui dispozitiv de întreţinere
electrică a oscilaţiilor unui
pendul.
Intervenţia, deci, a eludat cadrul legal de
urmat în asemenea situaţii. Cu alte
cuvinte, ea s-a realizat în lipsa avizului
com1S1e1 de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii şi Cultelor.

11

Ziarul Primăriei Oradea, 2007, nr. 26, p. 7
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Cele trei greutăţi de
dezafectate

acţionare gravitaţională,
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patrimoniului cultural naţional, în
general, şi al celui tehnic, în special.
Delăsarea autorităţilor de competenţă,
concretizată
pnn necunoaşterea sau
nepăsarea faţă de acest segment de
patrimoniu, va avea ca rezultat sigur, întro primă etapă, acţiuni brutale comise
asupra
unor
mecarusme,
utilaje,
echipamente tehnice,
mijloace
de
transport, inclusiv a unor clădiri
reprezentative
pentru
patrimoniul
industrial românesc, iar într-o a doua
etapă, pierderea lor irecuperabilă
ştergerea lor din memoria colectivă ş1
sărăcirea patrimoniului naţional, dat fiind
faptul că aceste obiective de arheologie
industrială sunt extrem de perisabile.

- titlul articolului publicat în
Bihoreanul

săptămânalul

Asemenea cazuri nu sunt singulare, ele
ar trebui să dea de gândit instituţiilor
abilitat~, care au datoria să îşi asume
responsabilitatea pentru prezervarea

Gallizia di Vergano, Benedetta, Strada, Emilio,
Orologi (Ceasuri), Budapest, Officina'96 Kiad6
(Editura Officina'96), 1998, textul în limba
maghiară de Vera, Banki, Az ora
Csetri, Elek, Jenei, Dezso, Technikatărteneti
Kronol6gia (Cronologie de istoria tehnicii) ,
Kolozsvar (Cluj Napoca) , Studium Konyvkiad6
(Editura Studium), 1997
Popeangă , Vasile, Liţiu, Gheorghe, Roman R.
Oradea,Editura
Ciorogariu
(1852-1936) ,
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1981
Peter, I. Zoltan, Trei secole de arhitectură
orădeană, Oradea, Editura Muzeului Ţării
Crişurilor, 2003
Savu, Teodor (coordonator), Din activitatea
bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei în
ultimii două sute de ani, Oradea, Editura
Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, 1984
Telegraful Român, 1982, nr. 25 -26
Ziarul Primăriei Oradea, 2007, nr. 26
www.c1mec.ro
www .itcnet.ro/history/ arc~i ve/mi 199 8/ current9I
mi81.htm
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EXPOZIŢIA MUZEALĂ: DIALOG, IMAGINE, IDENTITATE
Lăcrămioara

Stratulat

Ioana Coşereanu
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi

Abstract: For sure the most remarkable event, both as amplitude and as impact, was the
intemational exhibition entitled "Cucuteni-Trypillia, A Great Civilization of Old Europe,
V-III millennia BC.", organized in Vatican, at the Palazzo della Cancelleria, during the
period 16 September - 31 October 2008 , by the Ministry of Culture and Religious Affairs
of Romania in collaboration with the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, having
as a special guest the Ministry of Culture and T ourism in the Republic of Moldova. The
event took place within the National Program of Promotion of Cucuteni Eneolithic Culture,
the year 2008 being declared the Cucuteni year in Romania. The initiative of organizing
this exhibition is a premiere on the world level, taking into account the wide perimeter
from within which the heritage items were selected, and also the perspective of diversity
and richness of such heritage.

CUCUTENI-TRYPILLIA, UNA
GRANDE CIVILITA DELL ANTICA
EUROPA, V-VIII MILLENI A.C.
ROMA- PALAZZO DELLA
CANCELERiA- VATiCAN

N

umim în mod metaforic
muzeele
drept
ferestrele
deschise
asupra
istoriei,
păstrătoare
ale memone1 sau locul
consacrat muzelor ca în Grecia antică,
unde odată la cinci ani erau sărbătorite
toate muzele: arte, dans, poezie, teatru
etc.
Conceptul antic de muzeu şi-a păstrat
nealterat conţinutul său formal, însă cu

vremea a suferit schimbări esenţiale ,
putem spune, de structură. Este demnă de
luat în seamă opinia conservatorului
general al Luvrului, Germain Basin care
în lucrarea Timpul muzeelor, vede
muzeul ca "un templu unde timpul pare
suspendat " şi să adăugăm noi, conservat.
În epoca modernă, muzeul a acumulat
studii
metafizice,
psihologice,
sociologice,
etnografice,
ştiinţifice.
19
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Realitatea

contemporană,

integrând
fireşte
ŞI
experienţele
anterioare, a
demonstrat că în acest raport temporal
publicul vizitator şi-a manifestat continuu
receptivitatea
pentru
modernizarea
tipurilor şi formelor de prezentare a
muzeelor. Drept urmare, în muzeografia
de pretutindeni, noile tendinţe au fost
asimilate repede, materializându-se şi în
forma de prezentare, ambient, arhitectură,
mobilier, sisteme de iluminat. În muzeu e
necesar să stabilim legături fizic,
intelectual, emoţional; oamenilor trebuie
să li se creeze oportunitatea de a empatiza
cu ceea ce văd. De aceea sunt necesare
testele cu publicul pentru a le cunoaşte
părerea şi a ţine cont de ea. Aşadar
iniţierea unui dialog, de acest gen, ar
putea constitui o primă fază în cadrul
unui proiect de expoziţie, care ar ajuta la
identificarea, în cazul unei expoziţii
vechi, a locurilor unde e nevoie de
schimbare, iar într-o expoziţie care abia
se naşte ar ajuta la stabilirea
coordonatelor de la care s-ar pleca.
Urmează apoi imaginea, aceea care
recreează evenimente
ŞI
construieşte
poveştile . Toate acestea, prin dinamismul
lor îndeobşte, duc la refacerea identităţii
locului, a unm segment
social, a naţiunii etc. Însă
una
dintre preocupările
muzeului modem ar trebui
să
fie divertismentul ca
generator al diversităţii prin
utilizare muzeografică, ca
teme de abordare şi ca
mijloace
muzeotehnice
folosite şi care ar constituI
un brand cultural în orice
spaţiu
muzeal
s-ar
manifesta. Moştenirile de
orice gen e necesar a fi
exploatate atât ca experienţe

ca spectacol chiar şi prin
exemplificări pe viu, prin dialog, pentru
că preocupările nu trebuie să se limiteze
la cum expunem patrimoniul, ci şi cum
pot intra componentele lui în dialog
cultural-social-naţional
etc.
Aşadar
calitatea poveştii spuse-expuse e necesar
să dobândească, neapărat, calitatea de a fi
viabilă
şi
memorabilă
prin stilul
comunicării . Credem că muzeul te învaţă
să înveţi, aşadar misiunea cognitivă este
întreagă. Mai considerăm că muzeul,
expoziţia muzeală, de oricare tip ar fi ea,
trebuie să meargă, prin măiestria
muzeografului, dincolo de exponate, să
ofere
metafore,
să
refacă,
să
(re)construiască, să ajungă a fi în cele
din urmă dincolo de povestea propriuzisă. Astfel, provoci vizitatorul, îl provoci
până acolo încât el la rândul lui merge să
se informeze suplimentar sau intrând în
jocul muzeografic poate să creeze alături
de tine, care eşti specialistul şi căruia îţi
va fi de mare folos inspirându-te în noul
demers. Aşadar o alta calitate a
muzeografiei mai este şi ludicul. Acesta
este suma dintre dialog, Imagme,
identitate,
care
devine
partea
determinantă a demersului muzeografic,
de

viaţă
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silind aproape vizitatorul de a naviga cu
mai multă uşurinţă în timpul poveştii, iar
pe noi ca muzeografi să devenim
proiectivi, să reconsiderăm toate relaţiile
celor care intră în joc (actori, scriitori,
muzicieni, publicul chiar şi sponsorii
etc.). Numai astfel vom reuşi să cultivăm
identitatea fiecăruia în contextul care ne
interesează.

urmare
expoziţia
muzeală
reprezintă
modul de exprimare a
muzeografiei, ea prelungeşte obiectul în
imagine, fie prin expunerea în vitrină sau
prin expunerea în mod neconvenţional,
imaginea provocând dialogul. Acum se
naşte ludicul şi se stabileşte identitatea.
Ca o concluzie putem comenta că
misiunea nouă a muzeului poate fi aceea
de creatoare a unei noi societăţi tocmai
prin tendinţa de diversificare care
determină apariţia acelui public venit de
oriunde.
Exemplificăm cele afirmate anterior
printr-un comentariu legat de expoziţia
"Cucuteni Tripillia, o mare civilizaţie a
Europei antice ".
Să reamintim cititorilor noştri că, în
perioada 16 - 31 octombrie, publicul
vizitator, iubitor de expoziţii muzeale, a
beneficiat de o expoziţie colectivă
organizată la Roma, Vatican-Palazzo
della Cancelleria, de către Ministerul
Culturii şi Cultelor din România şi
Fundaţia "Cucuteni pentru mileniul III",
sub titlul Cucuteni - Trypillia, Una
Grande Civilita dell Antica Europa, V VIII milleni a.C. Manifestarea a fost
derulată în cadrul Programului Naţional
de Promovare a Culturii Eneolitice
Cucuteni 2008, anul 2008 fiind declarat şi
an Cucuteni în România. Iniţiativa
organizării acestei expoziţii reprezintă o
premieră pe plan mondial, având în
vedere perimetrul extins din care a fost
Prin

selectat patrimoniul,
dar
ş1
din
ş1
bogăţiei
perspectiva diversităţii
acestuia. Partenerii proiectului au fost
instituţii muzeale, instituţii de învăţământ
şi de cercetare din România: Complexul
Muzeal
Naţional
„Moldova"
Iaşi,
Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi - Centrul
Interdisciplinar de Studii Arheoistorice
din
cadrul
Facultăţii
de
Istorie,
Complexul Muzeal „Bucovina" Suceava,
Muzeul Judeţean Botoşani, Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ, Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău,
Muzeul
Judeţean „Ştefan cel Mare"
Vaslui, Fundaţia „Cucuteni pentru
Mileniul III", precum şi parteneri externi,
din Republica Moldova - Muzeul
Naţional
de Istorie ş1 Arheologie
Chişinău,
Institutul
Patrimoniului
Cultural din cadrul Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, iar din Ucraina Colecţia cultural-istorică „Pecherskaya
Lavra" Kiev, Muzeul Patrimoniului
Cultural Naţional PLATAR, Muzeul de
Istorie
„D.I.
Yavomitsky"
Dnipropetrovsk, Rezervaţia Arheologică
,,Kamjana Mohyla".
Expoziţia a beneficiat de un catalog
apărut în condiţii grafice excepţionale, în
limbile italiană şi engleză, conţinând
imagini ale celor mai frumoase exponate
din cele aproximativ cinci sute de piese
din
patrimoniul
Cucuteni
Trypillia(Tripolie ), expuse la Roma.
Demersul muzeografic de la Palazzo
della Cancelleria foloseşte alături de
metodele muzeotehnice tradiţionale şi
tehnici de expunere interactivă, atractivă
atât pentru specialişti cât şi pentru marele
public şi constituie un exemplu de
valorificare lucrativă a patrimoniului din
perspective ambivalente, culturale şi
aplicate. Experienţa muzeografică ne
îndeamnă să apreciem maniera aceasta de
21
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ilustrare

interactivă

care
atrage,
fascinează publicul prin punerea în
valoare a operelor expuse din perspectivă
estetică şi educaţională, stimulând dorinţa
de cunoaştere a vizitatorului, oferind în
acelaşi timp imaginea vie care înlesneşte
reconstituirea meşteşugului ancestral
legat de prelucrarea artistică, rafinată a
ţărânei - lutului din care este clădită
lumea pământeană. Această manieră de
deschidere a muzeului spre publicul său
stabileşte o relaţie directă între oferta
cultural-muzeală
şi
potenţialul
de
receptare a vizitatorului prin incitare,
provocare, sugestie.
Am dorit să fac aceste succinte
precizări strict profesionale, mai întâi
pentru că presa românească a fost mai
puţin darnică în comentarii şi mediatizare
în comparaţie cu cea italiană, dar mai ales
pentru că lumea muzeografică nu a
demonstrat public, aproape deloc, interes
pentru merituosul demers al colegilor
noştri de breaslă în coordonarea, ca
reprezentant al părţii române, a doamnei
director general, dr. Lăcrămioara Stratulat
(Complexul Muzeal Naţional "Moldova"
Iaşi), precum şi a distinşilor colaboratori
domnul prof. ·univ. Nicolae Ursulescu
(Universitatea Al. Ioan Cuza), Dr. Romeo
(preşedintele
Fundaţiei
Dumitrescu
,,Cucuteni pentru Mileniul III"), dr.
Serghei Krolevets (director al Muzeului
Naţional de Istorie Culturală "KievPecerska Lavra", dr. Serghei Chaykovski
(director al Muzeului Naţional de Istorie
din Ucraina), dr. Eugen Sava (director al
Muzeului Naţional de Arheologie şi
Istorie din Republica Moldova) şi alţii.
Doresc·, de asemenea şi în acelaşi timp să
mulţumesc Jurnalului de Est pentru
receptivitate şi deschiderea colaborării.
Dacă
prelungim
a1c1
periplul
muzeografic şi mediatic s-ar cuveni să

comentăm bogăţia

ecourilor din lumea
presei culturale italiene, reluând aprecieri,
enunţând titluri şi publicaţii care au
demonstrat interes în cunoaşterea şi
diseminarea informaţiilor legate de
expoziţia Cucuteni-Trypillia (Tripolie ),
acest mister oferit de lumea antică
europeană prin ceramica ce dezvăluie,
restituie şi completează informaţii despre
o lume veche de 5 milenii, anterioară lui
Hristos sau construirii primelor piramide.
Aprecieri precum cele din partea
Centrului de Cercetare Ufo-Liguria spun
că demersul românesc „constituie o
restttutre în patrimoniului cultural
universal a acestei civilizaţii caracterizată
printr-o puternică originalitate şi printr-un
nivel de progres surprinzător pentru acea
epocă ... , această unică mare civilizaţie,
Cucuteni-Trypillia". De asemenea revista
Archeologia, comentează într-un lung
articol că „această cultură şi civilizaţie
veche face referire, prin vechime,
simboluri şi trimiteri la străvechiul mit al
Atlantidei ... şi care, pe la finele secolului
XIX, printr-un nucleu fundamental de
descoperiri arheologice, a adus modificări
asupra viziunii istoriei umanităţii. Se mai
face a1c1 referire la un grup de
,,intelectuali ieşeni (Theodor Burada,
Nicolaie Beldiceanu, Grigore Buţureanu
şi George Diamandi) care, efectuând
săpături pe Dealul Cetăţuiei şi în satul
Cucuteni, au găsit frumoase obiecte
ceramice
diverse:
statuete,
vase,
reprezentări zoomorfe ceea ce a provocat
(în acea perioadă) interesul unor
arheologi precum Schliemann, Evans, de
Mortillet e Montelius. Aceştia au validat
şi confirmat valoarea descoperirilor de la
Cucuteni alături de cele din bazinul Egeei
şi din Asia Minor". Ufficio stampa Rosi,
Fontana, Pressrealease, Adnkmos-ign,
Notiziario Marketpress, Agi News On,
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Radio Vatican, sub titlul Spiritualitate şi
simboluri
neolitice,
în
expoziţia
Cucuteni-Trypillia, o mare civilizaţie a
vechii Europe, realizează ample interviuri
cu organizatorii ţi difuzează în întregime
Conferinţa de Presă care a precedat
expoziţiei.
Comm1itatea
vernisajul
românilor din Roma postează lungi
comentarii pnn crearea de bloguri, sau
portaluri, precum: Musei online, il
Velino.it, Paesionline, SordiOnLine au
publicat comentarii generoase.
Presa din România, cea ieşeană
îndeosebi, a fost preocupată de
mediatizarea
evenimentului
de
la
România Liberă şi Jurnalul Naţional la
Lumina, Jurnalul de Est, Evenimentul sau
Flacăra Iaşului şi altele.
Ţinem să dăm aceste câteva modele
de solidaritate, se poate spune, a presei
pentru a sublinia importanţa implicării
acesteia în promovarea evenimentelor
cultural - muzeale, precum şi pentru a
sublinia impactul pe care îl are asupra
publicului, în formarea, m1ţ1erea,
educarea acestuia. Instituţia muzeală, nu
doar din România, ci din întreaga lume,
suferă azi mari prefaceri atât din direcţia
muncii proprii muzeului - conservare,
colecţii , valorificare, crearea de site-uri
şi pe de altă parte din direcţia gestionării
împrejurărilor exterioare - politici
culturale, propuneri comerciale,
programe de fmanţare ş1, de
asemenea, a gestiona influenţa
comunităţii în ansamblul ei. A
gestiona activitatea unui muzeu din
secolul XXI, muzeul modem
aşadar,
reclamă
colaborare ş1
consultare la toate nivelurile pentru
a dezvolta acuitatea şi deopotrivă
de a aborda o viziune globală a

muzeului
ofertelor

corelată

cu imensa diversitate a
sale, pentru a identifica
percepţiile , divergenţele de percepţie
între prestarea de servicii muzeale şi
clienţii
muzeului,
în
evaluarea
ş1
gestionarea
obstacolelor
oportunităţilor.

Este important să subliniem că din
aceste perspective exemplul tuturor celor
implicaţi
în
realizarea
expoz1ţ1e1 ,
Cucuteni - Trypillia, Una Grande Civilita
dell Antica Europa, V-VIII milleni a.C.,
fie că e vorba de coordonatorii
proiectului, colecţionari , muzeografi,
conservatori etc., este demn de urmat ca
un model de profesionalism prin
imaginea de ansamblu pe care o creează
asupra publicului de toate categoriile, dar
şi asupra specialistului de muzeu.
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COLECŢIA

DE DISCURI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI
BRĂILEI

Elena Ilie

şi

Gabriela
Muzeul

Cloşcă
Brăilei

Abstract: The paper describes the most important manufacturers of disks which are
illustrated in the collections of the Museum of Brăila. Their presentation was made
according to the year of their release on the market and also according to the prestige in the
field of sound recording and playback.

nceputurile
înregistrărilor
sonore datează din a doua
jumătate a secolului al XIXlea, deşi generarea mecanică a unei serii
de sunete a fost posibilă încă din
antichitate. Prima înregistrare a sunetului
a avut loc, în luna iulie 1877, când marele
inventator american Thomas Alva
Edison, obţinea la Londra un brevet
pentru construirea unm "fonograf'
mecanic, rudiI?entar, compus dintr-un
receptor,
un
înregistrator
ş1
un
reproducător al vocii. Înregistrarea vocii
se făcea pe o peliculă fină de ceară pură,
solidificată,
foarte maleabilă, care
acoperea un cilindru de oţel. Fonograful
lui Chichester A. Bell şi Charles
Tainter permitea, în 1885, utilizarea unui
suport de înregistrare pe cilindrul din
ceară, înlocuind cilindrul de cositor
folosit de Edison, în 1877. Berliner
produce, în 1888, prin galvanoplastie,
multiplicarea discurilor din ebonită, de pe
matriţele
ce
conţineau
pnma
înregistrare. Diametrul discului, în epocă,
avea dimensiuni de 30, 25 sau 17 cm şi
turaţia era de 78 (standard), 45, 33 1/3

I

sau 16 2/3 (microsion) rotaţii pe minut,
iar durata înregistrării era direct
proporţională cu diametrul şi invers
proporţională cu turaţia.
La începutul secolului XX, apar o
serie de companii care produc aparate de
redare directă a sunetului, dintre care se
disting: Victor Talking Machine, The
Gramophone Company, Pathe, Odeon,
RCA Victor ş.a. Aceste firme au construit
pe lângă aparate
şi discurile de
imprimare, care au înregistrat progrese
remarcabile în ceea ce priveşte calitatea
sunetului şi durata de folosire a
materialului pe care este păstrat. Astfel,
în anul 1924, Emil Berliner împreună cu
inginerul, Eldrige Reeves Johnson, a pus
bazele unei noi companii "Victor Talking
Machine Company", care a produs
gramofoane record (aparate pentru
înregistrarea sunetului şi producerii de
matriţe metalice pentru multiplicarea pe
discuri de ebonită, apoi de vinil) şi
gramofoane (numai pentru redarea
sunetului după discurile de ebonită sau
vinil). Discurile de ebonită au continuat
să fie fabricate până în 1948, când

24
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
apariţia

policlorurii de vinil ş1 a
egalizatorului au permis cercetătorilor de
la Columbia să perfecţioneze discurile cu
78 de turaţii pe minut şi să pună la punct
discul LP (Long Playing), care se roteşte
cu 33 de turaţii pe minut şi are o durată
de 20 de minute.

În colecţiile Muzeului Brăilei
sunt păstrate un număr considerabil de
discuri, care aduc în atenţie cele mai
importante companii, care au activat în
epocă,
dintre
care
se
disting:
Gramophone, His Master's Voice, Odeon,
Columbia, Parlophon, Polydor ş.a, care
vor fi prezentate în continuare.

COMPANIA GRAMOPHONE HIS MASTER'S VOICE

Gramophone Company, Anglia - fondată în 1897
1898 - Gramophone Company realizează primele înregistrări în Anglia
1912 - Gramophone Company avea fabrici care operau în Austria, Anglia, Franţa,
Germania, India, Polonia, Spania, Rusia; avea filiale de vânzare în alte 11 ţări
1925 - Gramophone Company începe să utilizeze şi sistemul de înregistrare electric
1931- Gramophone Company şi Columbia Gramophone fuzionează; i-a naştere Electric
and Muzical Industries (EMI)
Pe lista artiştilor companiei se aflau Adelina Patti, Nellie Melba, Enrico Caruso (Muzeul
Brăilei deţine 3 înregistrări) , Jascha Heifetz (muzeul deţine o înregistrare), Theodor
Şaliapin.
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Aida de G. Verdi, act 2; interpretează: tenorul Pertile,
başii Masini şi Manfrini, corul şi orchestra Scala din
Milano, dirijor Carlo Sabajno

Arie din Manon de Massenet cu soprana
Gerldine Farrar

Cannen de Bizet, orchestra simfonică din
Philadelphia,
dirijor L. Stokowski
Disc realizat în Italia la Societatea Anonimă
Naţională de Gramofon din Milano
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Discuri realizate de Gramophone Co Ltd
Arde-mi-te-ai codru des, doină de Tiberiu Brediceanu,
interpret Alexandru Grozufă

COMPANIA ODEON

Companie germană, creaţie a lntemational Talking Machine Company din Berlin
1903 - marca Odeon este introdusă pe piaţa germană
1911 - compania se extinde în Europa prin cumpărarea şi eliminarea unor mărci mai mici
1916 - Carl Lindstrom semnează un contract de distribuţie cu Phonograph Supply
Company: discurile Odeon erau distribuite în SUA, Hawai, Porto Rico, Canada, Mexic,
Cuba iar produsele Phonograph Supply Company erau distribuite în Europa
1923 - marca Odeon introduce albume complete de muzică clasică
Pe lista Odeon se aflau orchestrele Dajos Bela şi Marek Weber
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Disc realizat de lnternational Talking Machine Co
cu marca Odeon
Corul marinarilor din Gioconda,
interpretează corul Scala din Milano

Foxtrot Cer albastru cu Josephine Baker

Înregistrările artiştilor români sub marca Odeon

Prim baritonul Operei Române Jean Athanasiu
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COMP ANIA COLUMBIA

datează

din 1888
Iniţial distribuia şi vindea fonografele Edison şi cilindri de fonograf
1893 - începe vânzarea propriilor fonografe şi înregistrări
1912- renunţă total la înregistrările pe cilindri

Marca

Carmen de Bizet, act 1, solist Raymonde
Visconti , orchestra simfonică din Paris dirijată de
Elie Cohen , dirijorul Operei Comice
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Zavaidoc, Fata de general

Discuri realizate de
Colwnbia Grapbophone Comp.
Maria Tănase

Română

SA:

COMP ANIA BR UNSWJCK BALKE COLENDER

Disc realizat la Hanovra, Germania
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Fondată

de Moses Brunswick în 1845
împreună cu Julius Balke formează JM Brunswick & Balke Company
1879 li se alătură Hugh W. Collender
1884 Brunswick - Balke-Collender Company
1916 - intră în afacerea cu fonografe devenind, în scurt timp, cel de-al doilea producător
american de fonografe
1930 - divizia de fonografe şi radio a companiei este vândută către Warner Brothers
Pictures

COMPANIA PARLOPHON
Donna Mia, tango interpretat de Jean Moscopol
orchestra Dobbri din Berlin

Marcă germană fondată

de Carl Lindstrom Company în 1896
1923 se înfiinţează sucursala britanică care, printr-o înţelegere cu Okch Records (Odeon)
din SUA, devine lider al mărcii de jazz în Marea Britanie
1927 Compania Columbia Gramophone din Marea Britanie obţine controlul asupra mărcii
Parlophone

COMPANIABEKA
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Marcă fondată

în Germania, activă între 1903-1925
Înainte de primul război mondial, sub marca Beka-Grand Records, a realizat înregistrări
pentru piaţa britanică
1926 Carl Lindstrom a vândut Beka records companiei Columbia Gramophone

Înregistrare la Berlin cu orchestra Dobbri

COMPANIA POLYDOR

Disc realizat în Germania

Ramură independentă

a companiei germane Deutsche Gramophon Gesellschaft (DGG)
1924 numele Parlophon este folosit pentru prima dată ca marcă de export
Polydor a devenit o marcă a muzicii de mare popularitate
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COMP ANIA VOX RE CORDS

Disc produs de compania
Vox Records

1921 este fondată şi înregistrată marca Vox Schallplatten und Spremaschinen Aktiengesellschaft,
Berlin
Prima companie care a introdus în Gennania, la sfârşitul anului 1924 şi începutul lui 1925,
înregistrarea electrică

COMP ANIA HOMOCORD , marcă
Lindstrom

germană introdusă

de conglomeratul lui Carl

Disc realizat de compania Homocord
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COMPANIAPATHE RECORDS

Marcă activă

între 1890-1930, fondată de fraţii Charles şi Emile Pathe
1896 fraţii Pathe îşi deschid propriile studiouri de înregistrare nu numai la Paris dar
Londra, Milano sau Moscova
1928 Pathe a fost vândut companiei Columbia

Suită
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COMPANIA TELEFUNKEN

Disc realizat de compania Telefunken

Disc realizat de compania Perfection
Concert Record
Serenada de Toselli
Interpretează Alberto Della Pergola
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CLOPOTUL - LIMBAJ UNIVERSAL

Aurel Tudorache
Muzeul Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" Bucureşti

Abstract: "Prof. Eng. Dimitrie Leonida" Technical Museum organized in the Holy Week
of Easter 2007, the event entitled "The Bell - A Universal Language". The event focused
on the interference between art, technique and science in designing, building and using the
bell. By their number and variety (more than 300 bells and hand bells), by the prestige of
the participants, by the richness of the information pertaining to history, traditions,
technology, importance, functions and applications, the team of museographers,
conservators, restorers working in the museum tried to provide an almost exhaustive
presentation of the bell universe.

uzeul Naţional Tehnic "prof.
ing.
Dimitrie
Leonida",
depozitar al unui valoros
patrimoniu de obiecte tehnice din diferite
epoci şi domenii ce numără aproximativ
cinci mii de exponate structurate în mai
multe colecţii, prezintă publicului
vizitator evoluţia ştiinţei şi tehnicii, în
mai multe secţii, fiecare din ele şi toate la
un loc, reprezentând în sine expoziţia
permanentă a muzeului.
În afara
expoziţiei
permanente,
muzeul
organizează periodic expoziţii temporare
care aduc în faţa publicului vizitator
obiecte care se găsesc în spaţiul depozitar
al acestuia. Pentru a întregi reprezentarea
unui aspect urmărit, de multe ori se
apelează la colecţionari particulari.
Din dorinţa de a aduce în faţa
publicului aspecte inedite din istoria
ştiinţei şi tehnicii, Muzeul Tehnic "Prof.
lng. Dimitrie Leonida", a organizat, în
săptămâna mare a Sfintelor Paşti 2007,
manifestarea intitulată „CLOPOTUL LIMBAJ UNIVERSAL" .

M

Concepţia

de
ansamblu
a
evenimentului a const1tu1t-o zona de
interferenţă dintre artă, tehnică şi ştiinţă
în proiectarea, construirea şi utilizarea
clopotului. Prin numărul şi varietatea
pieselor (peste 300 de clopote şi
clopoţei), prin prestigiul participanţilor,
prin bogăţia informaţiilor legate de
istorie, tradiţii, tehnologie, importanţă,
funcţii
şi
aplicaţii,
colectivul de
muzeografi, conservatori, restauratori ai
muzeului au încercat să facă o prezentare
aproape exhaustivă a ceea ce poate să
însemne lumea clopotelor. Pentru reuşita
acestui
eveniment
s-au
încheiat
parteneriate cu: muzee, colecţionari
particulari, instituţii de cult, producători
de clopote, reprezentanţi a1 unor
producători de clopote din străinătate,
administraţia locală. Astfel, de la Muzeul
Municipiului Bucureşti s-au adus: un
clopoţel
de bronz descoperit în
Bucureşti, pe malul drept al
râului
Colentina, datat secolul II - I î.Hr, un
clopot de vite (talangă) de formă
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tronconică,

turtit, descoperit la Chitila,
datat aproximativ secolul al I-lea d.Hr,
dar şi clopoţei de birou de la sfârşitul
secolului al XIX-lea; de la Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj
Napoca provin: un clopoţel de bronz cu
proeminenţe,
descoperit la
patru
Grădiştea Muncelului, mai mulţi clopoţei
din epoca medievală, dar şi clopotul
Dietei din Cluj, datat 1848; de la Muzeul
Naţional al Agriculturii din Slobozia au
fost etalate mai multe clopote pentru
animale mari din perioada medievală şi
sec. XIX şi XX, unele având în
compoziţie şi aur. Muzeul Ţăranului
Român a participat cu clopote de animale
folosite în zona rurală, dar şi costume de
colind care aveau clopoţei, iar de la
Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat"
au provenit mai multe clopote de cult din
epoca medievală, unele cu motive astrale
şi fitomorfe. Colecţionarii particulari au
participat cu o serie de obiecte inedite
din multe regiuni ale lumii, dintre aceştia
distingându-se: colecţia Angelei Similea,
care a adus în faţa publicului clopoţei
primiţi în dar fiecare clopoţel având o
poveste inedită; colecţia doctorului
Popovici este formată din clopote din
porţelan, sticlă de Murano, ceramică şi
lemn cu valoare estetică remarcabilă;
colecţia Ovidiu Oană se remarcă prin
diversitate şi rigoare care denotă o
cunoaştere aprofundată a tuturor tipurilor
de clopote. De altfel prof. Ovidiu Oană a
fost un consultant deosebit de valoros
pentru realizarea manifestării; Cornel
Costeliuc a adus în atenţie una dintre cele
mai valoroase colecţii de clopote de
animale care se găseşte în România.
Obiectele
aparţinând
Muzeului
Tehnic, care au în componenţă clopote şi
clopoţei,
provin
din
sectoarele
Telecomunicaţii, Maşinii de scris şi

tipărit,

Electricitate,
Metrologie ş1
reprezintă tot atâtea mărturii ale evoluţiei
ştiinţei şi tehnicii. Manifestarea în sine a
expoziţia
„Clopot-limbaj
cuprins
universal", demonstraţii la: ,,Carillon",
clopot comandat prin satelit, clopot de
apă pentru percepţie tactilă a rezonanţei,
anunţător de canton cu clopot; decernarea
premiului „Dimitrie Leonida"- ediţia a
IX-a, lansarea volumului „Confesiunea
unui clopot" de Ovidiu Oană; momente
artistice (concert de „teramin", recital de
poezie având ca tematică clopotul);
.
.
s1mpoz10n a cărui tematică a fost
clopotul.
Expoziţia
„Clopotul
limbaj
universal" a fost găzduită de sala de
expoziţii temporare a Muzeului Naţional
Tehnic
şi
a fost structurată pe
următoarele capitole:
Mic istoric al
clopotelor; domenii în care s-au folosit
clopotele; povestea unor clopote celebre
clopotul în colecţii particulare. Pentru
completarea expoziţiei pe lângă obiecte
pe panouri au fost montate fotografii şi
texte.
Calităţile
de rezonanţă ale unor
materiale au fost descoperite, mai mult
sau mai puţin accidental, prin lovirea
obiectelor confecţionate din mai multe
tipuri de materiale: os, ceramică, metal
(în special bronz). Descoperirea a fost
folosită în ideea de a transmite mesaje
prin sunete. Epoca bronzului a constituit
un moment important, obţinându-se
obiecte cu o anumită acuitate sonoră
influenţate de compoziţia aliajului, de
mărimea produsului şi de destinaţia
clopotului.
Clopotul a fost folosit în diverse
împrejurări. Anunţuri pentru obşte în caz
de catastrofe, adunare, răscoale, război,
orientare
rătăciţi
pe
vreme
rea,
transmitere de mesaje intercomunicare,
37
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pe vapoare, instrument de percuţie, ataşat
utilajelor comunitare (poştă, poliţie,
pompieri, salvare, faetonul cu morţi), la
animale domestice, mai târziu la
telefoane, maşini de scris, pendule etc.
Un loc aparte a fost acordat folosirii
clopotului ca obiect de cult şi instrument
de cult. S-au expus fotografii şi texte
explicative ale celor mai importante
clopote ale diferitelor religii: Clopoţeii
catacombelor care erau folosiţi de
creştinii din Imperiul Roman în timpul
procesiunilor religioase; Clopotul St.
Patrick Will, care a generat utilizarea
clopotelor de mână în Irlanda, în jurul
anului 432, acesta model se păstrează la
Muzeul de clopotele Barbara, precum şi
la catedrala din Freiburg şi Kaiserglocke;
Referitor la clopotele celebre de la
catedrale
din
Germania
ammt1m:
Clopotul Die Pummerin, de la catedrala
St. Ştefan din Viena, care este bătut doar
la ocazii speciale pentru că vibraţia sa ar
putea provoca stricăciuni oraşului.
Dintre zecile de mii de clopote ale
Franţei ne-am oprit la clopotul Emmanuel
din turnul sudic al Catedralei N otre Dame
din Paris, care este legat de destinul lui
Quasimodo (Cocoşatul de la Notre Dame
de Paris). Faimosul Big Ben din Londra
vesteşte, de peste 400 de ani, ora zero a
meridianului
Greenwich,
pe
toată
întinderea
reumunn
statale
Commonwelth. Catedrala Sfântul Vitus
din Praga găzduieşte, în Marele Turn,
clopotul Sigismund greu de 18 tone, cel
mai mare clopot din Bohemia. Dar cel
mai mare clopot din lume este Tsar
Kolokol din Rusia turnat în 1735, care
cântăreşte 196.566 kg.
În China, Japonia, Coreea, Mandalay
şi alte state se păstrează clopote foarte
importante pentru comunităţile budiste şi
taoiste. Nu putem să nu amintim clopotul

Lucky Bell din China de 102.149 kg, sau
clopotul Emilee din Coreea, despre care
se povesteşte că nu a scos nici un sunet
până nu s-a făcut sacrificiul unei copile
pure de 13 ani, iar sunetul actual este EMI-LEE care se traduce „mamă" în limba
coreeană, şi reprezintă ultimele tânguiri
ale copilei înainte de a muri.
În România sunt multe clopote, fiecare
cu poveştile lor, şi care împreună cu
locaşurile de cult care le găzduiesc
reprezintă mărturii ale creştinismului în
spaţiul românesc. Celebrele clopote de la
Mânăstirile
Putna,
Buga
şi
Blagovistinicul au fost turnate în timpul
lui Ştefan Cel Mare. Cel mai vechi clopot
de cult din România este la mânăstirea
Cotmeana (1385), care împreună cu
clopotele
Mânăstirii
Neamţ,
ale
Mânăstirii Suceviţa şi cel de la Biserica
Neagră din Braşov sunt repere ale
spiritualităţii româneşti.

Religia iudaică a folosit şi foloseşte
astăzi
obiecte de cult care au în
componenţă
clopoţei.
Amintim a1c1
coroana Torah şi Finials. Foarte apreciate
au fost demonstraţiile la carillon (sistem
compus din mai multe clopote cu
tonalităţi diferite) şi clopotul cu apă.
Reprezentantul firmei Grassmayr din
Austria a reuşit, cu ajutorul a 8 clopote
acordate muzical, să redea destul de exact
imnul Uniunii Europene.
Momentul
artistic
oferit
de
organizatori a adus, în atenţia celor
prezenţi, câteva piese interpretate la un
instrument care produce sunete prin
variaţia
câmpului
electromagnetic,
denumit „teramin", completate cu un
recital de poezie susţinut de actorii, Ana
Maria Ghiur, Romeo Pop şi Doina
Ghiţescu.

în

În cadrul simpozionului, organizat
sala de festivităţi a muzeului,
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profesorul Vasile Boroneanţ a adus în
atenţie lucrarea „Descoperirea clopotului
tronconic de la Militari", iar ing. Corneliu
Revencu a prezentat comunicarea
,,Turnarea clopotelor la Grassmayr".

Carilon

Anunţător

cu 9 clopote -

firma

Grassmayr

de canton cu clopot - Muzeul
Tehnic

Naţional

Colecţia

de

clopoţei

-Angela Simi/ea
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Colecfia de clopote şi c/opoJei - Cornel Costeliuc
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Colecţia

Vernisaj

de clopote şi clopoţei - Ovidiu

expoziţie

Oană

"CLOPOTUL - LIMBAJ UNIVERSAL
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Telefoane care au în

Momentul decernării Premiului
"Dimitrie Leonida" - ediţia a IX-a

componenţă clopoţei

- Muzeul Naţional Tehnic

Moment artistic - concert teramin
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DIN ISTORIA PIANOLEI. INVENTATORI

Muzeul

Ştiinţei şi

Monica Nănescu
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Paper highlight the most important inventors, the name which is tied to the
emergence and development of the pianola. lnventors of player piano mecbanisms were
only one part of a greater story. The success of their musical and technical ventures
depended in large measure 011 the efforts of capitalists,entrepreneurs, musicians and, not
least, a skilled workforce. But equally, without the inventors there would have been
nothing to manufacture and sell. Much effort seems to have been expended by the many,
on trying to prove that they got there before the few. ln retrospect it does not seem as
important as the fact that someone got there in the end.
At any rate, this is the player piano inventors' page, and we offer very brief details of their
characters and their works. Those ingenious souls, or at least tbose wbom we know of, who
devised the different reproducing piano systems, will be covered on our reproducing piano
pages.

storia pianolei este asociată la
sfârşitul secolului al XIX-lea, cu
emblema
Companiei Aeolian.
Acest aparat, pianola, se instala în faţa
unui pian şi printr-un mecanism special
construit acţiona clapele acestuia. Pianola
funcţionează prin intermediul puterii de
aspirare
generate
de
picioarele
interpretului, controlată pas cu pas de
ruloul perforat ce conţine bucata
muzicală.
Acest aparat deosebit de
complex este o invenţie care nu a
aparţinut unei singure persoane. Astfel,
atingerea unor astfel de performanţe este
legată,
de eforturile depuse de
inventatori, în vederea realizării unor
mecanisme foarte complexe de redare a
sunetului. Se pare că George Kelly,
Theodor Brown, James Crooks, Francis
Young şi Edwin Votey au avut ideea
utilizării
energ1e1
pneumatice,
contribuind meritoriu la desăvârşirea
acestui ingenios automat muzical.

I

George B. Kelly (1844-1905)

George B. Kelly s-a remarcat ca
producător
de rulouri de muzică
mecanică. Încă din 1877 a demarat o
afacere
de
proporţii,
înfiinţând
Compania Orguinette Mecanica! în
Boston.
În 1880, îşi înregistrează firma sub
numele de Compania Automatic Music
Paper, afacere care l-a propulsat apoi ca
acţionar principal al Companiei Aeolian.
Deja în 1903, George Kelly
era
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responsabil cu controlul patentelor
derulate la Compania Aeolian, Weber
Piano şi Pianola. Cea mai importantă
invenţie care l-a consacrat pe piaţa
automatelor muzicale a fost realizarea
motorului pneumatic al pianolei.
G. B. KELLY.
lCOTO~ fOl! ll!l:01U.rm:.U. llU!&!C.U, Illl'flltll!U:NtS.

No. 357,gaa.

Pttented Feb. 16. 1881.

Theodore Brown (1 850-1901)

Schema motonilui eolian patentat de George
Kelly, în anul 1887 ( S. U.A )

Principiul de construcţie, pe care s-a
bazat Kelly, a fost cel al acţionării unui
număr mare de foale, a căror funcţionare
este declanşată prin intermediul unor
supape. Cu ajutorul unei manivele,
mişcarea se transfera unui sistem de
rotaţie care acţiona secvenţial aceste
foale.
După ce patentul a expirat, majoritatea
constructorilor au utilizat soluţia tehnică
propusă de Kelly pentru pianola.

Theodore Brown a înfiinţat, începând
cu anul 1890, Compania Simplex Piano
Player. El este cunoscut ca fiind primul
inventator care a descoperit şi plasat
ruloul de hârtie la nivelul ochiului
interpretului. Creaţia sa, intitulată Aeorial
Piano a fost acoperită de patru patente
separate, realizate în anul 1897. Brown a
realizat de asemenea un mecanism de
redare foarte ingenios, de forma unui
cabinet, care se amplasa vertical în faţa
pianistului şi care putea fi
utilizat
independent de interpret.

Jam es Crooks (1880-1929)
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Deşi

James Crooks
nu s-a găsit menţionat cuvântul
Themodist,
dispozitiv
ce
permite
executantului să realizeze, cu ajutorul
unor perforaţii suplimentare de pe rulou,
autonomia notei sau a temei cântate,
totuşi se pare că acesta l-a dezvoltat
înainte ca dispozitivul să fie încorporat în
pianolă cu circa şase ani mai târziu.
Crooks a prefigurat o poziţie sigură
de intrare a benzii de tragere, în timp ce
Themodist-ul avea două astfel de poziţii ,
una pentru joase, cealaltă pentru înalte şi
în locul perforaţiei normale, tip mărime
notă a lui Crooks, Themodist-ul foloseşte
două
perforaţii
asemănătoare
unor
ghilimele.
Acest inventator a înregistrat patru
patente într-o succesiune rapidă, unul
pentru modularea sunetului în acord cu
cerinţele partiturii şi alte două
pentru
alternarea diferitelor manevre manuale
folosind toate perforaţiile , în ideea de
redare a efectelor dorite. Deşi invenţia lui
Crooks a permis dezvoltarea pe o bază
solidă a industriei automatelor muzicale
capabile să reproducă
interpretări
muzicale umane, totuşi numele său nu a
fost menţionat într-o carte de istorie
în patentul lui

Francis Young a fost asociat al
Companiei Aeolian din 1899 şi a lucrat
la mai multe companii, inventând în anul
1901 , la Compania Orchestrelle din
Londra, Metrostyl-ul, un ac indicator
prins de o manetă ce acţionează supapa
de aer şi permite accelerarea, încetinirea
sau oprirea derulării ruloului de bandă
perforată . Mecanismul lui Young conţine
două părţi , una pentru înregistrarea unei
linii cu cerneală pe un rulou cu ajutorul
unei peniţe ataşată de pârghia tempoului,
respectiv alta pentru următoarea linie
similară prevăzută cu un vârf ascuţit în
locul stiloului şi reprezintă astăzi cel mai
bun ghid în lumea pianelor.

tehnică.

John McTammany (1845-1915)

Francis Young (1863-1929)

În cazul în care cineva poate fi
considerat a fi "părintele înregistrărilor
de muzică pe rulouri perforate" atunci,
acesta ar fi cu siguranţă, John McTammy.
Se pare că a fost primul inventator, care a
realizat practic, un instrument muzical
ce utiliza role de hîrtie perforată,
acţionate pneumatic. După câţiva ani de
experimentări
ocazionale, în 1870,
McTammany a reuşit să cointereseze,
45
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
prin ideile sale, Compania de orgi Estey .
Astfel, în anul 1876, această firmă i-a pus
la dispoziţie un postament de orgă cu
tuburi sonore, prevăzut cu lagăr, pe care a
instalat mecanismul său de
edare,
prevăzut cu role perforate.
În ciuda cererilor sale, privind
prioritatea invenţiei de a fi admisă de
către Comisarul de brevete din S.U.A, nu
a reuşit, în comparaţie cu alţii , să
transforme ingeniozitatea mecanică întrun succes comercial de nivel mondial.
McTammany a început să producă
organete pe piaţă în 1877, cu întârziere
în Cambridgeport şi Massachusetts, dar
au existat şi alţi inventatori importanţi a
căror contribuţie nu ar trebui să fie
minimalizată, Organeta
lui
John
McTammany,
Massachusetts,
1880
precum: familia Needham, Merritt Gally,
Robert W. Durere, Mason J. Matthews şi
mulţi alţii care au contribuit la succesul
industriei amencane de la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Totuşi , în 1881 , a
fost emis brevetul de invenţie
pentru pianul-player, realizat de
McTammany, care este descris
"drept un mecanism de redare
automată a orgilor utilizând plăci
înguste de hârtie perforată flexibilă,
care au înregistrate notele pentru
redarea melodiei".
În anul 1910, pianul-player a
devenit foarte popular, ca formă de
divertisment, în special în rândul
familiilor
bogate.
Prin
standardizarea dimensiunii rolei şi
a distanţei dintre perforaţii s-a pregătit
terenu1 pentru intrarea pe piaţă, iar agenţii
de vânzări, atât pentru piane cât şi pentru
role au desfăşurat faceri, o perioadă
destul de lungă de timp. În plus, pianulplayer a devenit un "client " potenţial

pentru muz1c1enn
lumea.

consacraţi

Edwin Votey

din

toată

(1 856-1931)

Edwin Votey, născut în 1856, la New
York şi-a început cariera la Compania de
orgi Estey, întâi ca funcţionar şi apoi ca
distribuitor de instrumente muzicale. În
1890 este trimis în Europa, unde

distribuie tuburi de orgă, pe care le va
produce, peste un an, la firma sa, A eolian.
În 1895 construieşte, în atelierul său din
Detroit, prima pianolă . Au urmat apoi
alte prototipuri în anii 1896, 1897 şi
producţia de serie în 1898. Încă din
primii ani de producţie , Votey a fost ales
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în Consiliul Companiei Aeolian, urmând
ca în 1903 să devină directorul tehnic al
holdingului Aeolian, Weber, Piano şi
Pianola Company.
Printre realizările sale importante s-au
numărat Pianola, Pianola-Piano, Marea
Pianola-Piano, Duo- Art, Aeolian Organ
Pipe. Nu există niciun dubiu că şi alţi au
contribuit mai târziu la o serie de
dezvoltări tehnice, dar Votey
este
considerat părintele acestui automat.
Deşi mulţi inventatori au avut o
contribuţie semnificativă la cristalizarea
tendinţei generale în evoluţia automatelor
muzicale, numai Edwin Votey a fost cel
care a realizat automatul în adevăratul
sens al cuvântului. Alţi inventatori, din
aceeaşi perioadă, pot să revendice o serie
de îmbunătăţiri succesive, dar nu toţi au

reuşit să treacă

dintre

de linia de
experiment
şi

demarcaţie
producţia

comercială.
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MUZICA MECANICĂ ŞI GALA ŢII.
ECOURI ALE UNUI STIL DE VIAŢĂ DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIXLEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Elena Ingrid Bahamat

Muzeul de Istorie

Galaţi

Abstract: The end of the 19 th century and beginning of the 20 th were essentially marked by
the technical progresses that beneficially influenced the evolution of the mechanical music.
The city of Galaţi, an important Romanian port on the Danube, bas become famous due to
its internationally acknowledged free port (porto-franco) statute (that it enjoyed between
1837 and 1883). This situation was illustrated in the musical spirit of the epoch. The
existence of a musical offer, qualitatively and quantitatively varied, for the studied period,
indicates that most music aficionados of Galaţi could benefit from the qualitative progress
of musical technique, imposed at the international levei at the same time with their
launching on the specialized market.

uzica a fost şi va rămâne
un reper important al
comunicării
universale.
Ritmurile diferite, mijloacele tehnice de
înregistrare ori
redare a
sunetelor,
variate în timp, se constituie în jaloane
evolutive demne de urmărit în istoria
oamenilor, a locurilor de aici şi de
pretutindeni .
Sfârşitul secolului al XIX-iea ş1
începutul secolului al XX-iea, au fost
marcate, esenţial, de progresele tehnice
ce au influenţat benefic evoluţia muzicii
mecanice (varietatea invenţiilor, a
sistemelor de citire fiind extraordinară) 12
şi implicit influenţa ei în epocă.

M

Lenuţa Chiriţă, Camelia Cristofor,
Înregistrarea şi redarea sunetului, catalog editat
de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii ŞTEFAN
PROCOPIU şi Complexul Naţional Muzeal
MOLDOVA Iaşi, Iaşi, 2003, p.10, p.13.
12

Galaţii,

important
port danubian
românesc, s-a racordat prin renumele
internaţional conferit de statutul de portofranco (de care a beneficiat între anii
1837 şi 1883) şi la spiritul muzical al
vremii. Dunărea, atât de prezentă în viaţa
acestui oraş, a avut, cu certitudine, un rol
însemnat în acest sens. Şi astfel, muzica
mecanică
s-a regăsit în realitatea
cotidiană a gălăţenilor de atunci, fiind un
reper esenţial pentru starea de spirit
specifică perioadei amintite.
Este foarte cunoscut faptul că printre
principiile educaţionale ale timpului,
cultura muzicală era foarte importantă.
Noţiunile elementare erau considerate
obligatorii,
conform
mentalităţii
aristocratice, pentru a fi un om rafinat
(indiferent ca era vorba de un bărbat ori
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de o femeie) 13 . În special în educaţia
fetelor avea preponderenţă acest fapt. A
„cânta binişor la clavir„ 14 însemna, la
vremea respectivă o garanţie a educaţiei
unei tinere, ce putea contrabalansa chiar
lipsa unor calităţi fizice ori a unei zestre
corespunzătoare. ,,Muzica interpretată la
orice instrument, în special de către
femeile din familiile înstărite, reprezenta
principala formă de distracţie cotidiană în
secolul al XIX-lea dar şi o formă de
afirmare a unui statut aristocratic" 15 ,
realitate românească perpetuată şi la
începutul secolului următor.
Este adevărat, totodată că şi dansul de
societate era impus de standardele
educaţionale mai sus menţionate. Şi cum
acesta putea fi învăţat prin ascultarea
ritmurilor sonore, cutiile şi instrumentele
muzicale, aparatele cu înregistrare redare directă a sunetelor, din ce în ce
mai perfecţionate vor avea locul lor bine
definit în ambianţa locuinţelor iubitorilor
de muzică (evident în raport direct cu
starea lor socială), precum şi în cea a
spaţiilor
publice
de
divertisment
(frecventate, preferenţial, de diverse
categorii sociale).
Bineînţeles că şi societatea gălăţeană,
în ansamblul ei, a fost marcată de regulile
mentalului colectiv ce ş1-au pus
amprenta, în mod elocvent, asupra stilului
de viaţă, cu diferenţele inerente impuse
de nivelul de trai .
Ca şi în plan naţional, pentru Galaţi,
mărturiile relevante din acest punct de
vedere sunt fumizate, pe lângă obiectele
Elena Olariu, Mentalităţi şi moravuri la nivelul
elitei din Muntenia şi Moldova. Secolul al XIX/ea, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti,
2006, p.104.
14
Ion Bulei, Lumea românească la 1900. Oameni,
obiceiuri ,moravuri, voi. II, Editura Fundaţiei
PRO, Bucureşti, 2006.
15
Elena Olariu, op.cit., p.104.
13

propriu-zise, transmise din

generaţie

în

generaţie şi păstrate astăzi,

în colecţiile
particulare ori muzeistice, şi de
reclamele firmelor lor producătoare sau
furnizoare, precum şi de fotografiile şi
scrierile din şi despre epocă, amintiri ale
contemporanilor.
Presa locală de la cumpăna secolelor
XIX şi XX e o dovadă clară, prin
reclamele
publicate,
a
dinamicii
comerţului cu muzică din Galaţi. Iată
cum se prezenta, în ziarul „Poşta" o
noutateîn domeniu, la 1898: ,,Fanfara
Harmonika - un nou soiu de harmonica
deschizătoare
cu două rânduri de
trompete brilante, acoperit cu claviatură
cu 16 inele şi 2 stele, 1O taste, 40 de voci,
2 base, 2 registre, mâner de claviatură cu
spirală garantată că nu
se sparge.
D.R.G.M.No. 47466; 2 burdufe duble cu
garnitură şi închizături, muzică de voce
dublă (2 corale), ton
de orgă, mărime
35cm din cauza marei vînzări pe preţul
eftin de NUMAI 6 LEI 25 BANI de
bucată. Acest format de harmonică cu
claviatură deschisă de nikel mult mai
grandios, ca oferit din alte părţi,
asemenea numai 6 lei 25 bani." 16 Alte
tipuri ale aceluiaşi instrument, mai
complexe, aveau preţuri diferite gradual.
Ambalajul şi metoda de autoînvăţare erau
gratuite, suportul instrumentului şi un joc
de clopoţei, aveau preţuri separate. Demn
de menţionat este faptul că reclama
aparţinea celui „mai vechiu şi cel mai
mare magasin în branşa asta - Heinr.
SUHR.FABRICĂ DE INSTRUMENTE
MUSICALE"- din Germania. 17 Această
reclamă este ilustrativă pentru faptul că
iubitorii de muzica gălăţeni erau în
contact direct cu noutăţile de pe piaţa
16

„Poşta", An I, nr. 76, din 21 februarie 1898,

Galaţi
17

,p.4.
Ibidem.
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muzicală
preţurilor

internaţională,

varietatea
pentru diverse

fiind ofertantă
categorii de melomani.
În sprijinul aceleiaşi afirmaţii vom
mai prezenta o altă reclamă, de data
aceasta din anul 1905, a celui mai vechi
şi celui mai mare Depozit de Piane şi
Pianine din Galaţi, Max Fischer, situat în
centrul urbei, pe strada Domnească (care,
conform presei
de la 1900 18 , avea şi
editură muzicală). Depozitul avea mereu
30 - 40 instrumente în stoc şi vindea
piane şi pianine de la firmele
BOESENDORFER,
SEILER,
BLUTHNER, BECHSTEIN, la preţuri de
la 700 lei în sus, plătibili în rate lunare
mici. Tot de aici se puteau achiziţiona
gramofoane marca INGER, plăci de
gramofon, viori, mandoline, flaute, dar şi
partituri muzicale. 19
În aceeaşi perioadă funcţiona, tot pe
strada Domnească şi Magasinul de
Muzică al lui Isidor Kauffmann, ce avea
şi editură muzicală. De aici se puteau
achiziţiona fonografe, gramofoane, viori,
piane
şi
pianme
BECHSTEIN,
BRENITZ, FORSTER, C.OEHLER. 20
Acestea se puteau da în locaţie, se
schimbau şi se vindeau în rate lunare. Pe
lângă acest magazin funcţiona şi un
atelier special „pentru repararea pianelor
şi
a orice sistem de muz1c1 şi
fonografe." 21
La câţiva ani distanţă, în 1912, îşi
făcea reclamă un alt magazin de profil,

„Orientul", An II, NR.13 3, Galaţi, 25 octombrie
1900, p-.3.
19
„Tribuna Liberală", An VI, NR.1304, Galaţi,
24 februarie 1905, p.3.
20
George Atanasiu, Ghid - anuar al oraşului
Galaţi, Galaţi, 1908, p.84.
21
„Tribuna Liberală", An VI, NR.1278, Galaţi, 3
ianuarie 1905, p.4.
18

situat pe aceeaşi stradă Domnească, La
LUMINA, condus de Iancu Seel. 22
În perioada interbelică, existau în oraş
nouă magazine de instrumente muzicale,
patru din ele comercializau şi gramofoane
(printre ele rezistând cel al lui Isidor
Kaufmann), iar alte peste douăzeci fiind
specializate numai pe comerţul cu
gramofoane. 23
Existenţa
unei oferte comerciale
muzicale atât de variată cantitativ, dar şi
calitativ, pentru perioada studiată, denotă
că melomanii gălăţeni, cu precădere cei
înstăriţi, puteau beneficia de progresele
tehnicii muzicale de calitate, impuse la
nivel internaţional, concomitent cu
lansarea lor pe piaţa de specialitate. Şi
pentru cei cu posibilităţi materiale mai
reduse
am
constatat
că
existau
oportunităţi variate pentru a se racorda la
evoluţia muzicală a vremii. Deci avem
de-a face, la momentul respectiv, cu o
societate al cărei stil de viaţă, diferenţiat
pe tipologii sociale, se circumscria
standardelor europene.
În sprijinul acestei idei stă şi existenţa,
încă în bună stare de conservare, a
instrumentelor şi aparatelor muzicale ce
au aparţinut gălăţenilor de altădată, în
colecţiile urmaşilor lor, precum şi în cele
muzeale. Astfel, un pian, marca
C.OEHLER
mai
mult
ca
sigur
achiziţionat de un meloman local de la
Magasinul de Muzică Isidor Kauffmann,
se află azi în colecţia Muzeului de Istorie
Galaţi. Aceeaşi instituţie mai deţine în
colecţia
sa: o cutie muzicală de
provenienţă necunoscută, ce a aparţinut
familiei unui funcţionar gălăţean şi o alta
„Dunărea", An I, Nr. I, Galaţi, 8 ianuarie
1912,p.4.
23
Radu Volbură, Anuarul General al oraşului
Galaţi şi judeţului Covurlui, Brăila,
1932, p. 153, 155.

22
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(probabil a unei personalităţi locale),
marca MIRA (a firmei elveţiene
MERMOD FRERES), ambele de la
începutul secolului al XX- lea, precum şi
trei patefoane (dintre care două marca
HIS MASTER' S VOICE), alături de un
număr însemnat de discuri înregistrate cu
lucrări muzicale celebre, ce au încântat
numeroase generaţii. La sediul muzeului
au fost organizate, de-a lungul anilor,
câteva expoziţii cu minunate şi diverse
tipuri de automate muzicale deţinute în
colecţii particulare. Exponatele au fost
exemple concrete pentru ilustrarea
nivelului de receptare muzicală al unei
lumi cu parfum de altădată .
În
ceea ce priveşte colecţiile
particulare, vom prezenta în continuare o
mostră specială de racordare la civilizaţia
muzicală a vremii. E vorba de o orgă
construită, în anul 191 O, în Germania, de
către E.F.Walcher, la comanda unei
renumite familii de diplomaţi şi medici

celebri din elita gălăţeană. Ea a făcut
parte din planul arhitecturii interioare a
casei, existentă pe strada Domnească,
deseori pomenită în studiul nostru, orga
fiind amplasată în salonul de recepţii ce a
găzduit numeroase şi rafinate întâlniri ale
elitei gălăţene de atunci.
La această orgă a cântat, în perioada
interbelică, şi George Enescu, la o serată
dată în onoarea sa de familia Macri. Orga
există
şi
astăzi
în casa declarată
monument istoric, dar necesită o serioasă
restaurare.
Încă în stare de funcţionare sau nu
aceste, la ora actuală „piese de muzeu"
sunt mărturii inestimabile ale unei
mentalităţi
specifice acelei BELLE
EPOQUE ce şi-a pus amprenta şi asupra
stilului de viaţă (conturat, sperăm cu
succes prin demersul nostru tematic) ale
cărui ecouri, arc peste timp, pot fi
nostalgie sau imbold pentru promovarea
muzicii de calitate din toate timpurile.
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OROLOGIILE PUBLICE DIN CAPITALĂ

Mioara Zamfir
Muzeul Tehnic "Prof. lng. Dimitrie Leonida"

Bucureşti

Abstract: The paper provides a short review of the public horologes in Bucharest and their
state of conservation.

impul, cu caracterul său
ireversibil, alături de lungime
şi masă, este una din cele trei
mărimi fundamentale ale materiei, fiind o
realitate obiectivă pe care omul s-a
străduit
să
o cunoască. Calcularea
timpului a apărut dintr-o necesitate
economică, încă din antichitate, iar după
aceea în evul mediu dezvoltarea oraşelor
şi circulaţia tot mai intensă cereau un
instrument de măsurare a vremii tot mai
precise ce să nu depindă de starea
timpului (înnorari, înghet).
În decursul timpului, orologiul a jucat
un rol foarte important în viaţa
comunităţii, prin semnalizările vizuale şi
sonore. Câteva veacuri au avut un singur
arătător numai pentru ore. Abia din a
doua jumătate a secolului al XIX lea se
generalizează
cadranele
cu
două
arătătoare, indicând atât orele cât şi
minutele. Spre deosebire de semnalizarea
vizuală, cea sonoră s-a manifestat variat,
în funcţie de structura mecanismului
(,,sferturi", ,,atenţie bate ora" sau în
cazuri mai rare"Carilonul" şi „ora").
1. Puţine dintre orologiile publice din
Capita-Iă mai funcţionează. Ceasul de la
Universitate, vechiul ceas a fost înlocuit
de unul modem, creat special, la
momentul respectiv, să numere secundele

T

până

la aderarea României la Uniunea
Europeană. Funcţionează perfect.
2. Calea Victoriei este zona care a
conservat cele mai multe ceasuri publice,
multe dintre ele montate încă de la 1900.
Majoritatea orologiilor sunt încastrate în
clădirii vechi şi au „uitat" de multă vreme
să mai funcţioneze. Mare păcat, pentru că
ceasurile de pe clădirile Bucureştene sunt
veritabile bijuterii.
3. Ceasul din blocul Muzica, montat în
anii '30, nu mai funcţionează de mult.
4. Clădirea Ministerului Economiei şi
Finanţelor are un ceas celebru, care încă
funcţionează. A fost montat între anii
1934-193 7 şi cântă câteva acorduri din
Oda Bucuriei, la fiecare oră fixă.
5. Orologiul de la Biserica Lutherană
arată
impecabil şi funcţionează la
secundă. Fiecare trecător de pe Calea
Victoriei şi-l poate potrivi, fără nicio
teamă,
ceasul personal. Cele patru
cadrane aflate pe fiecare parte a turnului
au mecamsm comun.
6. Unul dintre cele mai vechi ceasuri
publice din capitală se află în clădirea
C.E.C.ului şi datează de la 1900. Acum
nu mai funcţionează. Legenda spune că
mecanismul său făcea să ticăe încă două
ceasun din clădire: cel din biroul
preşedintelui şi cel din sala de consiliu.
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La CEC, la blocul Muzica sau la Sala
Palatului, ceasurile publice dădeau
cândva, pentru trecători, ora exactă.
Acum nu mai există nici măcar un

ceasornicar care să le repare sau fonduri
pentru reglarea mecanismelor.
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ORGA CATEDRALEI "SFÂNTUL IOSIF" -BUCUREŞTI

Mioara Zamfir
Muzeul Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" Bucureşti
Abstract: Built between 1875-1884, the Archbishopric and Metropolitan Cathedral for
"St. Joseph" in Bucharest was endowed in 1892 with an organ built by the French
company "I. Merklin" of Lyon. In 1923 it was replaced with an electric concert organ
made by the "W egenstein and sons" company of Timişoara, that contains 4 keyboards and
pedals, 54 concert registers and 36 auxiliary registers, 3375 pipes made of tin, zinc, copper
and wood, to which air is sent by two electric fans.

C

atedrala

arhiepiscopală

şi

mitropolitană
Bucureşti,

"Sfântul Iosif', din
a fost construită

între anii 1875-1884, în stilul romamc
combinat cu elemente gotice, după
planurile arhitectului vienez dr. Friedrich
Schmidt. Catedrala are 40 metri lungime,
20 metri lăţime şi înălţimea de 22 metri.
Piatra de temelie a sfântului lăcaş a fost
pusă în ziua de 19 septembrie 1875. În
amintirea acestui eveniment, în dreapta
altarului principal, lângă altarul Maicii
Domnului, se · află o placă de marmură
purtând următoarea inscripţie: ,,Lui
Dumnezeu cel mare şi bun. În cinstea
Sfântului
Iosif,
logodnicul Sfintei
Fecioare
Maria,
ş1
preacinstitul
preavrednicul
Domn
Ignatius
Paoli,
Episcop
Romano - Catolic
de Bucureşti, a
binecuvântat şi a
pus această piatră în zma de 19
septembrie 1875".

Vitraliile originale executate de
firma Mayer, au fost distruse de
bombardamentele de la sfărşitul celui deal doilea război mondial, iar vitraliile
actuale au fost concepute şi executate
manual de către artişti plastici Natalia şi
Ion Brodeală, în perioada 1970-1980.
Altarul principal a fost executat la
Roma (din marmură de Carrara), după

planurile aceluiaşi arhitect care a
conceput şi catedrala, fiind apoi montat la
Bucureşti de specialistul Nicola Orasi din
Roma.
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Apelul pentru achiziţionarea Orgii Merklin
(ianuarie 1895).

Cele două altare secundare, cel al Preasfintei
Inimi a lui Isus şi cel al Sfintei Fecioarei Maria,
au fost executate şi montate în anul 1888, de către
sculptorul italian Franzoni.

La câţiva am după sfinţirea
catedralei "Sf. Iosif', la 15 august,
arhiepiscopul Paul I. Palma a decis că
sosise momentul pentru achiziţionarea
unei noi orgi. În ianuarie 1895,
presedintele Ed. Wachmann a făcut un

apel, către enoriaşii din Bucureşti, în
vederea achiziţionării unei orgi.
În aceste condiţii, arhiepiscopul
Palma a convocat, la data de 4 ianuarie
1898, un Comitet al Orgii, format din E.
Wachmann,
preşedinte,
Hiibsch,
vicepreşedinte,
G.
Poloni,
casier,
Lizambert, secretar şi membrii (Menu C.
Auner, Carini, Borne, Tassain, Tack, A.
Irwin, I. Baud, I. Heiniach, A. Stuzina).
Arhiepiscopul Palma considera, că un rol
important, în cadrul muzicii religioase îl
avea orga, iar absenţa acesteia din oficiile
liturgice era o gravă lacună.
La Bucureşti au sosit mai multe
oferte de la diferite firme europene
constructoare de orgi, dar încă de la
început a fost preferată firma franceză
„I.Merklin", cu care arhiepiscopul se afla
în tratative încă din anul 1888. La
montarea orgii au participat doi dintre
colaboratorii lui I.Merklin, Joseph
Guthchenrittter ş1 Blardone. Cei doi
delegaţi francezi aveau sarcina de a
instala orga, care a sosit la Bucureşti în
anul 1892, după o călătorie de trei luni
pe ruta Paris - Brăila - Bucureşti.
55
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Orga adusă la Bucureşti în mai
1892, a fost imediat montată şi inaugurată
la 29 iulie, în prezenţa episcopului Costa.
Era o orgă acţionată de un sistem
pneumatico-electric, cu trei claviaturi,
3375 de fluiere, 54 de registre auxiliare,
cu ample posibilităţi de combinaţii,
necesare din punct de vedere al tehnicii
concertelor.
La doar câteva zile de la instalarea
orgii, care i-a impresionat în mod plăcut
pe toţi prin „sonoritatea cu totul rară" ,
comitetul a luat decizia de a mări orga,
prin creşterea numărului de registre şi
manuale. Astfel se spera că orga putea
executa şi compoziţii moderne.
La 17 octombrie 1893, sosea la
Bucureşti organistul lyonez H. Duval,
recomandat de I,Merklin. La 15 mai
1894, pleca transportul noilor piese, de la
sediul Firmei „Merklin" de la Lyon spre
Bucureşti , iar asamblarea va fi realizată
de reprezentatul firmei, Michael Mertz, în
baza convenţ1e1 încheiate
la 28
noiembrie 1892, între Comitetul Orgii şi
firma constructoare din Paris.
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Orga Catedralei Sf Iosif construită de Firma
Mm . Merklin

Începând din anul 1923, C. Auner
a purtat o vie corespondenţă cu fraţii
Reiger de la Jagendorf (Silezia), în
vederea achiziţionării unei orgi Reiger cu
50 de jocuri şi 41 registre, precum şi cu
Firma „Aristide - Cavaille-Coll" din
Paris. În cele din urmă s-a optat Firma
„Wegenstein şi fii" din Timişoara, care
oferea un preţ de achiziţie cu mult sub
acela al orgilor realizate în străinătate.
După semnarea contractului cu Firma
Wegenstein, parohul Auner a solicitat
Biroului de Construcţii „Ferdinand
Hoeflich" să execute lucrările de
amenajare a noii orgi şi să se ocupe
inclusiv de transportul vechii orgi şi de
împachetarea pieselor. Orga Wegestein a
fost instalată în catedrală la 3 noiembrie
1930, prin grija parohului vicar general
C. Auner, iar orga Merklin a fost scoasă
la vânzare prin intermediul anunţurilor
publicate în diferite ziare şi reviste
catolice din ţară.
Orga nouă este electrică de
concert, cuprinde 4 claviaturi şi pedalier,
54 registre concertante şi 36 registre
auxiliare, posedă 3375 tuburi din cositor,
zinc, aramă şi lemn, care sunt alimentate
cu aer de către două ventilatoare
electrice. Orga are ample posibilităţi de
combinaţii cerute de tehnica concertelor.
Este una dintre cele mai bune orgi pentru
concerte din România. Interesant este de
menţionat că în Catedrala „Sfântul Iosif'
au concertat în ultimii ani solişti şi
ansambluri celebre, precum Ansamblul
de Muzică Veche „Organum", condus de
Marcel Perez, dar şi Mariana Nicolesco,
Gheorghe Zamfir, H.Kessler şi alţii.
Profesorul şi organistul Marcel
Octav Costea a efectuat stagiul de preot
vicar şi organist la Reşiţa, şi a fost numit
la 13 decembrie 1958, vicar şi organist la
Catedrala Sfântul Iosif Bucureşti , unde va
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rămâne până

la sfârşitul vieţii (1992). A
fost unul din cei mai prolifici organişti
din România, concertând în cele mai
importante oraşe ale ţării, Bucureşti
(Filarmonica George Enescu, Sala Radio,
Biserica Italiană, Luteherană, Anglicană),
precum ş1 la Catedralele Sf. Iosif,
Timişoara, Arad, Oradea, Satu-Mare,

Inaugurarea orgii, fabricată la

Timişoara

Tg. Mureş - precum şi în
străinatate
(Italia,
Franţa,
Suedia,
Danemarca, Austria, Germania).
Sibiu,

Braşov

0 . - Sl. Jo«I ci••·~
1,1111rma mel celel tel •e cmert.

de Firma L. Wegenstein Fii, Constructori de Orgi
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CENTRALA TERMOELECTRICĂ A PALATULUI CULTURII
Lenuţa Chiriţă

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

" Ştefan

Procopiu"

Iaşi

Abstract: The Palace of Culture in Iaşi, built during the period 1906 - 1925, was
equipped from the very beginning with top notch facilities for that time , such as electric
lighting, (pneumatic) heating, ventilations, thermostats, vacuum cleaners, that were all
operated from the basement, where there was the machine central. This space includes : the
hall of the boiler rooms where steam was produced and the hall of the thermo-electric
machines formed of two devices, steam machines - electric generators. As a result of the
restoration of the Palace of Culture, the old central shall be included in the museum circuit.

lădirea

Culturii
din Iaşi , construită în stil
neogotic, a reprezentat una
din ultimele expresii ale romantismului
în arhitectura oficială. Edificiul, ridicat
între 1906-1925, este creaţia cea mai
însemnată a arhitectului român I.D.
Berindei, format la şcoala pariziană.
Clădirea, inaugurată pe 11 octombrie
1925, a servit drept Palat Administrativ
şi de Justiţie până în 1955 când a fost
destinată găzduirii unora dintre cele mai
de seamă instituţii culturale ale oraşului
Iaşi , reunite astăzi sub denumirea de
Complexul
Naţional
Muzeal
„Moldova"Iaşi. Încă de la
început au fost făcute dotări
cu facilităţi ultramoderne
pentru epoca respectivă,
cum ar fi
iluminatul
electric,
încălzitul
(pneumatic),
ventilaţiile ,
termostatele, aspiratoarele,
care porneau toate de la
subsol, unde se afla centrala

C

Palatului

producerea aburului şi sala maşinilor
termoelectrice
formate din două
agregate, maşm1 cu abur-generator
electric.
1. Sala cazanelor
Centrala termică avea montate la
darea în funcţiune 4 cazane de abur
acvatubulare
de producţie franceză,
Delauny - Bellwill, cu o suprafaţă de
încălzire de 195 mp:
2 cazane a 36 mp fiecare - 72 mp
2 cazane a 61 ,5 mp fiecare - 123
mp
După 40 de ani de funcţionare aceste
cazane au fost înlocuite, din cauza uzurii

maşinilor .
Spaţiul

destinat centralei se
compune
din:
sala
cazanelor
pentru
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înaintate, cu trei cazane de tip tubal PBP
25 S de 87,5 mp, fiecare fumizând agent
termic abur de joasă presiune. Cele trei
cazane, construite în România, sunt de
tip orizontal şi alimentate cu petrol brut
(păcură). Sunt echipate cu ventilatoare,
construite la Societatea „Energia" din
Cluj. La demontarea cazanelor vechi s-a
demolat parţial şi canalul de fum.
Refacerea canalului de fum s-a tăcut în
funcţie de noile cazane montate, astfel
încât gurile de evacuare a gazelor să
cadă în dreptul canalelor de fum a

vechilor cazane.
Aerul cald din focarul cazanelor
era dirijat printr-un sistem de tuburi, prin
pereţii clădirii , pentru încălzirea sălilor.
Aerul era filtrat de filtre speciale cu
cărbune.

2. Maşini termice de antrenare a
generatoarelor
Agregatul maşma cu aburi,
cuplat la un generator electric de curent
continuu, este o realizare tehnică ce
înglobează o tehnologie ajunsă la
apogeu în epocă (maşină cu abur de
înaltă presiune cu dublă expansiune).
Menţionăm că motoarele staţionare cu
ardere internă şi agregatele energetice în
general nu atingeau un nivel tehnologic
adecvat, încât în epocă încă se foloseau
maşini cu abur pe scară largă. Odată cu
creşterea puterii grupurilor cu maşini cu
abur cu piston, construcţia acestora s-a
amplificat. Au apărut, în construcţie
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verticală

cu mai mulţi cilindri, cu
expansiune multiplă şi abur supraîncălzit
până la 350° C.
Centrala termoelectrică instalată
la Palatul Culturii este echipată cu două
maşini cu aburi cu piston, de producţie
germană, patent Hochwald, verticale, cu
doi cilindri cu piston şi cu sertar de
distribuţie .
Cuplajul
cu
axul

generatorului se face direct prin arborele
maşinii cu abur.
3. Maşinile electrice
Primele· maşini electrice rotative
întrebuinţate la noi în ţară au fost
generatoarele de curent continuu, care sau folosit mai întâi legate în serie.
Tensiunile produse de curentul care
parcurgea în
serie generatorul,
motoarele şi lămpile , legate în acelaşi
circuit, cumulau până la 2000V.
Ulterior, generatoarele de curent
continuu şi excitaţie au fost legate în
derivaţie
direct pe 11 O, 220, 500 şi
800V şi produceau energia la tensiunea
de distribuţie. Aceste motoare erau de
tip Gramme, cu inductorul fix şi indusul
excitaţie-derivaţie,
rotor ş1 aveau
compound sau alte variante.

Începând din anul 1922, atelierele de întreţinere şi reparare maşini
electrice, existente în Uzinele de Fier şi
Domeniile Reşiţa - UDR (denumirea din
aceea perioadă a uzinelor din Reşiţa) au
început să producă şi maşini electrice
n01 pentru terţi . Etapa marchează
apariţia celei dintâi fabrici de maşini
electrice din România.
Generatorul de curent continuu
este de construcţie Tip MPM 1OOO no
963048, o maşină electrică deschisă cu
inductor fix şi indusul mobil cuplată
direct cu arborele maşinii cu abur şi
volant. Parametrii electrici sunt: tensiune
de 230/320V; curentul 392/282A; turaţia
280rot/min, puterea de 90kW.
4. Tabloul de distribuţie şi comandă
este prevăzut cu aparate de măsură şi
control, întreruptoare, siguranţe , relee de
selective de curent maxim.
În urma restaurării Palatului Culturii
vechea centrală va fi inclusă în circuitul
muzeal.

Bibliografie:
Constantin Dinculescu, Istoria energeticii în
România, Editura Tehnică, Bucureşti , 1981;
Carabogdan, Gh. , Badea, A. Instalaţii Termice
Industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
Schroder,K. Centrale Termoelectrice de
Putere Mare, voi.III, Ed . Tehnică, Bucure şti,
1971.

60
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
CUTII MUZICALE DIN COLECŢIA MUZEULUI CEASULUI
„NICOLAE SIMACHE" PLOIESTI
Elisabeta Savu
Tatiana Ristea
Muzeul Ceasului "N. I. Simache" Ploieşti

Abstract: The writing presents nine musical boxes from the patrimony of NICOLAE
SIMACHE Clock Museum, from Ploiesti, objects which impose the charm ofthe museum.
The writing includes four musical boxes made in Switzerland XIX th , century, one of them
being a romanien command. Other descrised objects are: two automatic jukeboxes shaped
upright piano-cigarette case, a syrnphonion with vertical disk, a Lyraphon and a salon
organ realised by Mignon Company, Swityerland, XIX th , century.

cutii ŞI automate
muzicale
din
patrimoniul
Muzeului Ceasului „Nicolae
Simache" Ploieşti se constituie ca un lot
bine definit în tematica acestei instituţii
prm originalitatea pieselor ŞI pnn
diversitatea lor tipologică.
Cutiile şi automatele muzicale
care sunt în stare de funcţionare sunt
etalate
în
expoziţia
de
bază,
particularizând şi amplificând gradul de
atractivitate al muzeului. Vizitatori de
toate vârstele ~unt fascinaţi atât de
frumuseţea melodiilor înregistrate prin
şi
de
mijloace
mecamce
cât
performanţele tehnice ale acestor piese,
majoritatea realizate în secolul XIX.
Apărute încă la începutul evului
mediu, perfecţionate de nume celebre de
ceasornicari precum Jacques Droz, din
La Chaud-de Fonds şi mai ales Antoine
Fâvre din Geneva, cutiile muzicale vor fi
realizate în serie după anul 1811 '; după
această dată în Elveţia, ele se vor
produce pe scară industrială ajungând să
reprezinte 10% din exportul acestei ţări

C

olecţia

de

2

Secolul XIX reprezintă „marele
secol„ al instrumentelor de muzică

mecanică. Transformările revoluţionare,

industriale, au permis apariţia
producţiilor de serie accesibile ca preţ. O
nouă clientelă care adesea nu ştia să
cânte la nici un instrument, accede la
muzică, de la cea populară la cea de
operă, animată de sentimentul că ştiinţa
poate face totul chiar şi în muzică. 3
Fabricate în cantitate mare în
Elveţia, mai ales în regiunile Geneva şi
Sainte-Croix, dar şi în Franţa, cu
accesorii comandate în Viena şi Praga,
cutiile muzicale au fost exportate peste
tot în lume: S.U.A., America de Sud,
Orientul Mijlociu, India şi China. 4
Astfel de aparate pătrund şi în ţara
noastră, atât la o comandă expresă, cât şi
prin simpla comercializare. Acest aspect
este evidenţiat atât de melodiile
româneşti de pe suporţii de înregistrare,
cât şi de provenienţa pieselor din muzeul
nostru, ele fiind în totalitate achiziţionate
de la persoane particulare din ţară.
Alături de cutii muzicale, în
colecţia Muzeului Ceasului se regăseşte
şi un număr semnificativ de suporţi de
înregistrare (discuri perforate de carton
sau metal, benzi perforate de carton sau
hârtie). Acestea conţin înregistrări cu
sociale

şi

61
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
muzică franceză, germană, engleză,

dar

şi românească.
Colecţia

de cutii şi automate
muzicale din patrimoniul Muzeului
Ceasului conţine 31 de piese structurate
numeric astfel: opt cutii muzicale cu
cilindru (două de voiaj, patru de salon şi
două distractive), patru symphonioane
(două cu disc orizontal, unul cu disc
vertical şi discotecă şi unul miniatural),
trei aristoane, o orgă de salon, un balet
mecanic, două păsări mecanice, o
păpuşă mecanică, o gramolă şi zece
patefoane de mărci diferite.
Vom prezenta în continuare aceste
cutii muzicale, în mod selectiv, în
funcţie
de anumite particularităţi
identificate pe aceste piese. Astfel,
dintre cele opt cutii muzicale cu cilindru,
vom prezenta patru exemplare:
CUTIE MUZICALĂ DE VOIAJ cu şase
melodii, Elveţia; a doua jumătate a
secolului XIX; formă paralelipipedică,
din lemn lăcuit de culoare maron,
prezentând pe capac la exterior un decor
pictat, specific, respectiv o chitară şi o
trompetă, pe o ghirlandă florală. În
interior prezintă trei compartimente: în
primul se găseşte o manetă care armează
mecanismul muzical; în cel de al doilea
se află mecanismul propriu-zis (cilindrul
cu pini şi lamele metalice); tot aici există
şi un dispozitiv care indică numărul de
ordine al melodiei
o plăcuţă
semicirculară pe
care este indicat
numărul de melodii şi un ac; în cel de al
treilea compartiment se găsesc două
manete cu garnituri din metal, cu
ornamente stilizate, alături de inscripţii
în
limba
franceză
(CHANGERJ
REPETER;
ARRETERJJOUER)
referitoare la modul de derulare al
melodiilor (a schimba sau a repeta
aceeaşi melodie) sau la modul de

funcţionare

al

mecanismului

(oprit-

pornit).
Dimensiuni: 34xl8x15 cm.
CUTIE MUZICALĂ DE VOIAJ cu
douăsprezece melodii, firma D 'ACARD
LEON, Geneva; a doua jumătate a
formă
secolului
XIX;
de
paralelipipedică, din lemn lăcuit de
culoare maron, prezentând pe capac la
exterior un decor romboidal, iar pe

interior, o etichetă de hârtie imprimată
cu titlurile celor douăsprezece melodii
înfranceză şi germană încadrate de un
decor alegoric semnificând MUZICA;
dreapta jos, inscripţie cu denumirea
firmei D 'ACARD LEON GENEVA.
Este compartimentată la fel ca şi prima
piesă descrisă. Pe cursor sunt indicate
însă, douăsprezece melodii iar plăcuţele
de lângă manete sunt mai simple dar cu
inscripţii identice.
Dimensiuni: 36xl8xl 1 cm.
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Asemenea tipuri de cutii muzicale, erau
extrem de apreciate şi solicitate în
Franţa , preţul lor fiind între 100 şi 400
de franci, la începutul secolului XX. 5

CUTIE
MUZICALĂ
TIP
ORCHESTRON cu opt melodii , firma
JACOT'S patentată în 1883 ; formă
paralelipipedică din lemn de culoare
neagră, în lateral cu două mânere din
bronz având la locul de fixare câte o
plăcuţă în formă de liră. În interior
prezintă trei compartimente, primul şi
cel de-al treilea identice cu ale celorlalte
două cutii, cu diferenţa că inscripţia
plăcuţelor
este în limba germană
(WECHELT/WIEDERHOLT
ŞI
STILL/SPIEL). În cel de al doilea
compartiment, pe lângă cilindru şi
lamele, se mai găsesc: o tobiţă cu opt
ciocănele , şase clopoţei cu ciocănele în
formă de albine şi castaniete cu opt
ciocănele ; cutia muzicală prezintă şi trei
dispozitive (manete) de separare a
instrumentelor de acompaniament de
cilindru, acesta putând funcţiona cu
acompaniament sau rară.
Dimensiuni: 60x30x22,5 cm.

CUTIE MUZICALĂ cu opt melodii,
firma LANGDORFF & FILS, a doua
jumătate
a secolului XIX; formă
paralelipipedică, din lemn lăcuit, de
culoare maron, având pe exterior un
model floral stilizat, iar pe interior o
etichetă litografiată conţinând numărul şi

melodiilor, şapte în limba
română şi una în limba germană.
Acestea sunt: Hora bătută, Danţ sârbesc,
Hora nuntaşilor, Galop din Răscara ,
Hora hi cumetriţa, D'a brâu ca la uşa
cortului, A'm un focu la inimioară şi An
der schonem und blauen Donau walzel
(Dunărea Albastră); pe aceeaşi etichetă
se găseşte şi numele fabricantului
LANGDORFF & FILS din Geneva.
Dimensiuni: 50x21 ,5xl2 cm.
Conţinutul melodiilor sugerează ipoteza
etniei comanditarului, foarte probabil un
locuitor al provinciei Banat.

titlurile
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CUTII MUZICALE DISTRACTIVE,
Elveţia, prima jumătate a secolului
XX; piese în formă de pianine tabachere miniaturizate, realizate din
lemn lăcuit maron-roşcat, prezentând
trei
compartimente:
în
partea
superioară · un lăcaş pentru ţigări şi
imitaţia unei claviaturi de pianină;
dedesubt,
mecanismul muzical
(cilindru cu pini şi lamele); în partea
inferioară, un compartiment mai mare
cu două uşiţe, pentru trabucuri; pe cele
două uşiţe se găsesc suporturi pentru
chibrituri. Mecanismul muzical se
declanşează la deschiderea celor două
uşiţe cu ajutorul unei pârghii şi se
armează cu o cheie.
Dimensiuni: 24xl2x4 cm.

Din cele patru symphonioane, vom
prezenta o piesă monumentală, cu disc
vertical şi discotecă şi o alta miniaturală
(LYRAPHON).
7.
SYMPHONION
CU
DISC
VERTICAL, firma KOMET, sfârşitul
secolului XIX; formă paralelipipedică, din
lemn sculptat, lăcuit, culoare maron; este
compus din două corpuri distincte. În
primul corp se află mecanismul muzical
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care funcţiona pe baza unui disc metalic
perforat, declanşat cu o monedă,
mecanism protejat de o uşă cu geam
gravat, susţinută de două colonete; pe
geam, decoraţie reprezentând central, un
personaj masculin, în costum medieval,
ţinând în mâna stângă un scut cu
denumirea firmei : KOMET; sub scut, o
altă inscripţie: Schutzmarke; marginal,
motive vegetale stilizate şi o liră. În al
doilea corp, dedesubt, se află discoteca cu
şapte discuri, protejată de o uşă rabatabilă.
Dimensiuni: 190x62x36 cm.
Acest tip de piesă destinat localurilor
publice, avea o sonoritate puternică şi prin
numărul relativ mare de discuri cu care
era prevăzut, crea o ambianţă muzicală
diversă. Piesa prezentată, realizată de
firma Komet, copiază modelul iniţial al
firmei POLYPHON, înfiinţată în 1888 de
doi
foşti
angaJaţ1
ai
firmei
SYMPHONION, firmă fondată de Paul
Lochmann.6 ' 7

CUTIE MUZICALĂ MINIATURALĂ,
LYRAPHON, Elveţia, a doua jumătate a
secolului XIX; formă paralelipipedică, din
lemn lăcuit, culoare maron, cu capac
decorat la exterior cu o cromolitografie
reprezentând o scenă idilică; în interior o
etichetă cu inscripţia Lyraphon PATENT.
Mecanismul funcţionează cu disc metalic
perforat şi pieptene metalic.
Dimensiuni; 16x 16x6,5 cm.
Diametrul discului: 14 cm.
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Preocupaţi

ORGA DE SALON, firma MIGNON,
Elveţia, a doua jumătate a secolului XIX;
formă paralelipipedică, din lemn lăcuit
negru, cu colonele pe cele patru laturi;
capacul are la exterior intarsii cu motive
vegetale, iar pe interior inscripţia
MIGNON/ Patent D.R. PATENT,
nr.418881 Brevet. Mecanismul muzical
are în componenţă tuburi sonore, pârghii,
supape şi foale; fiecare tub este acordat
pe câte o notă muzicală, eliberarea
aerului comprimat făcându-se printr-o
placă din lemn cu orificii, peste care trece
hârtia perforată conţinând o melodie.

atât de valoarea cutiilor ş1
automatelor muzicale, cât şi a ceasurilor
cu mecanisme muzicale pe care Muzeul
Ceasului „NICOLAE SIMACHE„ din
Ploieşti le deţine, se intenţionează ca la
tematică
a
viitoarea
reorganizare
muzeului, acestea să fie etalate într-un
spaţiu aparte pentru o cât mai bună
valorificare a acestora.
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PALATUL "VIAŢA ROMÂNEASCĂ" DIN IAŞI

Lenuţa Chiriţă

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu"

Iaşi

Abstract: The paper describes the most important moments in the history of an important
building for the cultural life of the city of Iasi. The edifice on 6, Alecsandri Vasile Str. in
th
Iaşi, erected at the beginning of the 20 century is included on the List of Historical
Monuments under the name of House of "Viaţa Românească" Magazine. lt was built on
purpose for the editing and printing house of Viaţa Românească Magazine. On 13 October
1920 arch. Jaques Marcovici of the Anonyrnous Society for Cheap Dwellings and
Constructions in Iaşi received the construction authorization, the construction works being
finalized on 1 October 1921.

evista VIAŢA
ROMÂNEASCĂ, scurt istoric

R
apărut

Prestigioasa

revistă

de
cultură
"Viaţa
Românească"
a
în martie 1906, la Iaşi, avându-i ca

directori pe Constantin Stere şi Paul
Bujor, acesta din urmă pentru partea
ştiinţifică. Din 1907 Paul Bujor se retrage
şi director ştiinţific devine profesorul dr.
Ion Cantacuzino. Proprietarii revistei sunt
Constantin Stere, Ion Botez, Garabet
!brăileanu.

G. !brăileanu, critic literar şi
scriitor, era secretar de redacţie al
revistei, în realitate fiind de fapt /cel care
dădea
direcţia
revistei. La
Viaţa
Românească din acei pnm1 ani au mai
colaborat I. L Caragiale, Octavian Goga,
AL Vlahuţă ( care a fost cel care a sugerat
într-o conversaţie la Bucureşti şi titlul
revistei).
În prima perioadă a apariţiei sale,
„Viaţa Românească" a dezbătut, în
general de pe poziţii poporaniste,
problemele sociale şi naţionale ale epocii,
îmbrăţişând în spiritul tradiţiei „Daciei
literare", cultura întregului teritoriu

naţional românesc. În perioada interbelică
a acordat un spaţiu larg dezbaterilor
democratice şi antidecadente, precum şi
teoriei specificului naţional. A promovat
24
în special creaţia de orientare realistă •
Viaţa
Românească
continua
Junimea în încercarea de a absorbi
cultura occidentală şi nu de a se lăsa
absorbită de ea. Revista cerea scriitorului
să se intereseze de viaţă, de viaţa naţiunii,
de "viaţa românească", să surprindă
trecutul poporului şi să fie sensibil "la
nevoile lui concrete de astăzi, la grijile lui
cele grele de toate zilele". Adică nu
promova deloc utopii internaţionale,
abstracte, ca "proletari din toate ţările", ci
"sfânta dreptate pentru un neam de
plugari" 25 .

24

Academia Republicii Populare Române,
Enciclopedic Român, Editura Politică,
Bucureşti, 1962-1964;

Dicţionar

Ion Bulei, laşul Vieţii Româneşti, Ziarnl
financiar, 19.09.2008;
25
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Despre
începuturile
Vieţii
Româneşti, Garabet !brăileanu scria la
câţiva ani după apariţia revistei: "Când
am scos Viaţa Românească, în martie
1906, am căutat să dăm revistei noastre
cea mai bună organizare posibilă. Am
examinat tot felul de reviste străine, neam gândit la nevoile noastre culturale în sfârşit am făcut tot ce am crezut noi
că e mai potrivit pentru a da publicului
cititor, sub diferite forme, ceea ce l-ar
putea interesa şi instrui. - De aceea, pe
lângă articole şi nuvele, cum se obişnuia
până atunci în revistele române, am creat
o mulţime de rubrici: Revista revistelor,
pentru a pune pe cititorii noştri în
poziţiunea de a şti ce se publică în
periodicele naţionale şi străine;
Mişcarea intelectuală în ţară ş1
străinătate, pentru a da cititorilor noştri,
lunar, lista operelor mai însemnate
străine în diferite domenii ale ştiinţei şi
literaturii. "

Fig. 2: Colectivul Redacţiei

Fig. I : I. Botez, C. Stere, G. !brăileanu
Viaţa Românească

era deschisă şi
actualităţii culturale europene, cu articole
despre Richard Wagner, de pildă, prezentat
de Pompiliu Eliade, dar aici îşi publică
Garabet !brăileanu şi studiul despre
Postumele" lui Eminescu. Aici publică, în
"
primii ani ai apariţiei Vieţii Româneşti şi E.
Lovinescu, H. Sanielevici, Al Philippide, se
fac traduceri din poeţi germani sau

Viaţa Românească
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francezi. O cronică externă semnează în
1908 I. G. Duca, scrisori din Germania
publică G. I. Ionescu-Siseşti. Sunt prezenţi
cu poezii G. Topârceanu, Ion Minulescu,
Elena Farago, Şt. O. Iosif, Victor Eftimiu,
Artur Stavri, D. Anghel, cu proză Mihail
Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Constanţa
Moscu. Dar revista nu era dedicată numai
literaturii. Cuprindea o cronică ştiinţifică,
semnată în primii ani de Paul Bujor, mai
târziu de N. Leon, o cronică pedagogică
(D. Drăghicescu), una artistică (Spiridon
Antonescu) etc. Viaţa Românească apare
într-o primă perioadă, din martie 1906 până
în iunie 1916, când îşi încetează apariţia
din cauza intrării României în război.
Înainte de a-şi relua apariţia, în
martie 1920, grupul de la Viaţa
Românească scoate
în 1918 ziarul
Momentul şi, în 1919, săptămânalul
Însemnări literare. Revista era deschisă
şi scriitorilor care nu trăiau la laşi.
După
1930, Viaţa Românească
apare la Bucureşti şi este tipărită în
Atelierele „Adevărul" de pe str. Constantin Mille. Vechiul grup al revistei, de
la laşi, continuă să fie prezent în paginile
acesteia, cu Mihail Sadoveanu, G.
Topârceanu, Demostene Botez, Otilia
Cazimir, Jean Bart, Radu Rosetti.
Palatul VIAŢA ROMÂNEASCĂ
Clădirea

din

Alecsandri
Vasile nr. 6, construită la începutul
secolului al XX-lea se află pe Lista
monumentelor istorice la nr. 844 IS-Il-mB-03704, sub numele Casa Revistei
"Viaţa Românească". A fost construită
pentru a adăposti redacţia şi tipografia
revistei Viaţa Românească. Iniţial, găsim
terenul pe care s-a construit clădirea la
numerele 10 şi 12 (Fig. 4, Fig. 5), apoi la
numerele 3 şi 6, în funcţie de planurile

urbanistice. Proprietatea de la numărul 1O
aparţinea în anul 1897 lui Leon Leff, apoi
Ioseff Leff, Sofia Wechsman şi din 1914,
N. E Aisen sau Eisen26 . La numărul 12
găsim, în anul 191 O, ca proprietar pe
acelaşi N. E. Eisen, ultimul proprietar
fiind menţionat Israiel Aisen la 13 dec
1919, când cere primăriei o autorizaţie de
îngrădire a terenului 27 .
În martie 1920, Revista Viaţa
Românească a reapărut constituindu-se ca
Societate anonimă cu un capital de
20.000.000 lei, sub numele Institut de Arte
Grafice şi Editură "Viaţa Românească".
În această societate au intrat mai multe
bănci şi întreprinderi din Focşani, Piteşti,
Cluj, Sibiu şi Banca Moldovei din laşi 28 .
Pe lângă institut şi editură mai funcţiona şi
o librărie la laşi pe str. Cuza-Vodă, lângă
Administraţia Financiară, aproape de Piaţa
Unirii. Întreprinderea achiziţionase la
Bucureşti librăria şi editura Alcalay de pe
Calea Victoriei, unde se arborase firma
Vieţii Româneşti. La reapariţia Vieţii
Româneşti, /redacţia şi administraţia se
afla în localul tipografiei "Dacia" de pe
strada Lăpuşneanu nr 33. În vara anului
1921, redacţia a luat foc şi revista îşi
mută provizoriu administraţia pe str.
Alecsandri nr 12, unde se construia deja
noul sediu. Acolo funcţiona Tipografia
Naţională 1. S. Ionescu, care fuzionase cu
Institutul Viaţa Româneasca 29 .

Str.

Arhiva Naţională, Dosarul imobilului din laşi,
str. Vasile Alecsandri nr. 12, număr vechi pentru
perioada 1896 - 1938;
27
Arhiva Naţională, Dosarul imobilului din laşi,
str. Vasile Alecsandri nr. 10, număr vechi pentru
perioada 1912- 1938;
28
Mihail Sevastos, Amintiri de la Viaţa
Românească, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1956, pag. 184
29
Mihail Sevastos, Amintiri de la Viaţa
Românească, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1956, pag. 189

26
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Fig.3: Planul străzii Vasile Alecsandri în anul1896-1897

Fig.4 : Planul străzii Vasile Alecsandri în anull 920
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La 13 oct. 1920 Arh. Jaques
Marcovici de la Societatea Anonimă de
Locuinţe Ieftine şi Construcţiuni din Iaşi
primea autorizaţia de construcţie nr.
23789 pentru Palatul Vieţii Româneşti,
/pe strada Vasile Alecsandri la numerele
1O - 12. Conform avizului obţinut
clădirea avea la parter Birouri, secţiile
Împachetarea, Depozite de materiale,
Legătoria,
Sala de maşrm, Zeţăria,
Spălătoria, iar la etaj Sala de şedinţe,
Expediţia, Sala de aşteptare, Direcţia,
Redacţia, Contabilitatea şi
/Biblioteca
(Fig. 7).
Pereşţii s-au construit din zidărie
de cărămidă pe fundaţie de beton.
Planşeele plafoanelor şi scările au fost
construite din "material nearzător" 30
(beton armat). Acoperişul din ţiglă a fost
prevăzut cu scurgerea spre interiorul
curţii. Scurgerea apelor s-a făcut prin
jgheaburi şi burlane din fontă. Atelierele

Fig. 8: Mihai Sevastos

Arhiva Naţională, Dosarul imobilului din laşi,
str. Vasile Alecsandri nr. 10, număr vechi pentru
perioada 1912- 1938.

30

tipografice şi depozitele erau prevăzute
cu pardoseală din mozaic şi beton. Se
prevedea ventilaţie pentru ateliere şi
latrine.
Construcţia
Palatului
Viaţa
Românească a fost încheiată
la 1
octombrie 1921.
În cartea sa, Amintiri de la Viaţa
Românească, Mihail Sevastos descrie
astfel clădirea: "În noua clădire, palat
cum i se spunea - din strada Vasile
Alecsandri nr. 3 erau instalate la parter:
tipografia, câteva birouri administrative şi
casieria, iar la etaj redacţia şi direcţia
administrativă. Se rezervase o cameră
pentru musafiri. Radu Rosetti a locuit
acolo mult timp, ocupat cu supravegherea
apariţiei unui volum. În Masa umbrelor,
Ionel Teodoreanu scrie: "Totul era urât,
convenţional şi rece în aşa-zisul palat:
uşa de la intrare - ca de percepţie
fiscală, scara, balustrada, lămpile (de
spital), mirosul (de liceu după vacanţă),
zidul, forma ferestrelor, croiala şi
culoarea uşilor mereu crăpate, cimentul
de cavou, mozaicul meschin, lemnul,
metalul, sticla şi stofa, răsunetul
încăperilor
(de
căsoaie
goală),
coridoarele. Redacţia semăna cu un
trapez mănăstiresc, din pricina mesei
lungi, acoperită cu muşama neagră,
înconjurată de o desime de scaune, care
o umpleau dintr-un capăt în altul, lăsând
loc acelui care vroia s-o înconjoare".
Masa avea sertare de jur împrejur.
În sertarul său, închis, !brăileanu ţinea
sticluţa cu spirt dezinfectant ori de câte
ori era silit să dea mâna cu vreun străin.
Tot acolo se găsea registrul de onoare în
care directorul nu lăsa pe nimeni să se
uite de teamă să nu se supere vreunul
dintre colaboratori că i se dăduse un
onorariu mai mic decât altui coleg ...
Lângă sala cea mare a redacţiei unde se
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Fig. 9; Planul instalării unui motor pe motorină
de 16HP

întâlneau amicii, se găsea cabinetul
directorial, în care !brăileanu nu stătea
niciodată. Se retrăgea acolo numai când
avea de discutat vreun necaz cu directorul
administrativ sau cu vreun profesor
universitar, care vroia să-i comunice ceva
în legătură cu şcoala.
Alături de cabinetul directorului se
aflau două odăiţe cu ferestre spre
Alecsandri şi o odaie mai mare, interioară,
cu glasswand. În aceste trei odăi a locuit M.
Ralea după sosirea lui de la Paris.
Atelierele tipografice nu erau
dotate cu maşini modeme ale vremii.
Societatea a cumpărat o rotativă, care
urma să fie folosită la tipărit cărţile de la
editură, mai ales cele de mare tiraj şi
broşurile din "Biblioteca pentru toţi".
Această rotativă a fost montată cu foarte
mare greutate şi după mult timp, dar
practic nu a funcţionat niciodată la Iaşi.
În septembrie 1924 s-a instalat un
motor pe motorină, de 16 cai putere,

pentru
acţionarea
maşinilor
din
tipografie. Pentru aceasta a fost nevoie de
amenajarea unei cabine speciale conform
cerinţelor prevăzute în autorizaţia de
construcţie: postament de beton, planşee
din şine de fier şi bolţi din zidărie,
transmisiunile
complet
izolate
de
lucrători, depozitarea benzinei în cisternă
de beton sau piatră la distanţă de cel puţin
10 m de clădirea vecină 31 •
Dezvoltarea
prea
mare
a
faţă
de
mijloacele
întreprinderii
financiare ale institutului, dificultăţile
băncilor şi a firmelor fondatoare, ca şi
incapacitatea
unor
conducători
administrativi ş1 tehnici din Iaşi şi
Bucureşti de a depăşi greutăţile, au
determinat în scurt timp o mare criză a
societăţii şi a revistei.
Unul dintre primii administratori
ai Institutului a fost Sache Petreanu, fost
conducător administrativ la Adevărul şi
Dimineaţa, descris de Mihail Sevastos ca
fiind fără spirit comercial, "un contabil şi
un casier minuţios şi zgârcit, care
desconsidera pe scriitori, simţind o
deosebită satisfacţie să le refuze cererile
şi să le amâne plata onorariilor".
Alt administrator a fost P. Iliescu,
un bun tipograf, librar şi comerciant, dar
care era şi un împătimit jucător de cărţi.
Pentru că adusese în Societate tipografia
"Dacia" se comporta ca şi cum aceasta ar
fi proprietatea lui particulară şi, de câte
ori avea nevoie lua de la casă sume de
bani pe chitanţe de mână. Datoria lui se
ridicase la 200.000 lei, ceea ce aduce
greutăţi tipografiei şi editurii 32 .

Arhiva Naţională, Dosarul imobilului din laşi,
str. Vasile Alecsandri nr. l O, număr vechi pentru
perioada 1912- 1938
.
32
Mihail Sevastos, Amintiri de la Viaţa
Românească, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1956, pag. 194

31
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În anul 1930 revista se mută la
Bucureşti.

La 7 noiembrie 1931 ziarul
Opinia anunţa că se vinde prin licitaţie
întreaga zestre a Societăţii Viaţa
Românească de către Creditul Urban la
care datora 9 milioane lei. Din noiembrie
1934, clădirea, trecută la Ministerul de
inteme 33 este renovată şi amenajată
pentru noua destinaţie.
Conform
procesului
verbal
întocmit de Ilie Criveanu, expert contabil
la Primăria Iaşi, sumele necesare pentru
reparaţii şi amenajări au fost colectate
prin donaţii ale persoanelor fizice,
instituţii, reprezentaţii cinema şi de teatru
/în sala Teatrului Phoenix, în valoare
34
totală de 294.390 lei . Sumele încasate
au fost întrebuinţate pentru reparaţii
interioare şi exterioare făcute imobilului,
mobilier, instalaţii de apă şi lumină,
reparaţia trăsurii etc.
În anii următori s-au mai făcut o
serie de amenajări şi renovări. Astfel, în
anul 1940 instalarea unei băi la subsol
specială pentru arestaţi şi în anul 1941 s-a
acoperişul
în
urma
reparat
bombardamentelor, iar în anul 1942 s-a
renovat şi amenajat arestul. Reparaţiile au
fost efectuate de Aurel Gelmetti,
antrepenor din Iaşi.
Reparaţiile şi amenajările s-au
făcut cu furnizori mai ales din Iaşi, aşa
cum se poate vedea din facturile aflate la
Arhivele Naşionale Iaşi: Atelier de
Tâmplărie binale şi Mobile, Instalaţiuni
cu maşini electrice, lohan Kleps, Iaşi, str.
Zugeavi, nr. 35; Atelier de tuburi
rotunde, Emilio Grechi, str. Smârdan, nr
38; Fraţii Goldenberg, Magazin de
Ion Mitican, Din Târgu Cucului până în Piaţa
Unirii, Ed. Tehnopress, pag. 275
34
Arhiva Naţională, Dosarul imobilului din Iaşi,
str. Vasile Alecsandri nr. 10, număr vechi pentru
perioada 1912- 1938

Fierărie şi

articole Tehnice, str. I. C.
Brătianu, Lupu Stănescu, Depozit de
materiale de construcţie, str. Pantelimon,
17, Julian Horga, maistru geamgiu,
Lascăr Catargi, 55. În anul 1943 a fost
amenajat şi un dispensar la subsol şi s-au
făcut reparaţii exterioare. Clădirea Vieţii
Româneşti, ajunsă sediul Chesturii, a fost
în aceşti ani martorul tăcut al multor
suferinţe petrecute în aresturile de la
subsol cum a fost în iunie 1941, când în
curtea clădirii şi în subsol s-a stârnit ceea
ce avea sa fie cel mai mare pogrom
legionar din ţară, care le preceda şi le
depăşea în atrocităţi pe cele de la Dorohoi
35

şi Bucureşti .
După

1944 destinaţia clădirii s-a
schimbat ajungând să adăpostească o
vreme Tipografia Iaşi şi o serie de
ateliere meşteşugăreşti.
În anul 1950 imobilul intrat în
proprietatea statului prin HG nr. 92/1950
fiind dată în administrarea meşteşugarilor
de la Mica Industrie. După decembrie
'89, spaţiile au fost subînchiriate însă nu
de adevăratul proprietar: Consiliul
Judeţean Iaşi. După mulţi ani de litigiu cu
Mica Industrie SA, în urma unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile din
14.03.2003, clădirea situată pe strada
Vasile Alecsandri nr. 6
revme
Consiliului Judeţean Iaşi.

33

Gabriela Doboş, Temniţa evreilor a.fost
în discotecă, România liberă, 19
septembrie 2008

35

transformată
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reparaţii şi amenajări;
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Clădirea Vieţii Româneşti
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PICTORIALUL AMINTIRILOR

Muzeul

Ştiinţei şi

Camelia Pralea
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Owner of numerous heritage items, "Ştefan Procopiu" Science and Technique
Museum in Iaşi, bas a rich collection of photographic materials and technique, which are
generously presented to the public of Iaşi by this catalogue entitled: Pictorial of souvenirs.
1n the exemplification of the practicai application of the photographic technique a
main role in the exhibition was the one of photographs carried out according to the
procedure introduced by the Englishman William Henry Fox Talbot in 1841 and
generically named calotypes, and also by gelatin plates made according to the method of
English physicians Richard Leach Maddox (1816 - 1902) and John Hughs Bennett (1812 1875) in 1871, well preserved, which show various aspects of urban and family life.
The revolution of the photographic art and aesthetics bas been indissolubly related to
the development of the construction technique of photographic cameras. Important
moments of this evolution were illustrated in the exhibition by various very valuable
photographic cameras, some of them included in the category of national treasure,
produced by famous companies of the photographic industry such as Eastman Kodak,
th
Zeiss lkon, Voigtlănder and Gomz, up to the cameras of the second half of the 20 century,
frequently encountered on the Romanian market such as Fed, Certina etc.
The exhibition also included severa} auxiliary accessories, facilitating the functioning of
the photo cameras in their magic role of immortalizing in few seconds, the image of a
beloved face, of silhouettes, of a landscape, in order to revive sleeping sentiments and of
forming an aesthetic taste receptive to all that is noble and truthful as offered to us by
nature, life, people and even destiny.

P

iesa de muzeu este martorul
direct şi contemporan al
epocii sau al evenimentului
pe care cele două expoziţii: Începuturile
fotografiei în spa/iul românesc - ateliere
şi fotografi artişti din Iaşi şi Slalom
fotografic organizate sub titlul generic de
Pictorialul amintirilor caută să-l ateste şi
să-l definească: fotografia este rezultatul
unei imperceptibile osmoze dintre artă cea mai profundă expresie a creativităţii
umane - şi ştiinţa - ca mijloc de execuţie
şi de realizare a ei.

Depozitar a numeroase valori de
patrimoniu, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan
Procopiu" din Iaşi, este
deţinătorul unui bogat fond de materiale
şi tehnică fotografică, ce sunt prezentate,
cu generozitate, în faţa publicului ieşean
prin acest eveniment.
În exemplificarea aplicării practice
a tehnicii fotografice, un loc principal în
expoziţie
l-au ocupat cele două
dagherotipii pe metal, cu numere de
inventar 5056 şi 5057, executate,
probabil, de
fotograful de curte al
domnitorilor
români
ş1
primul
79
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fotoreporter de război din lume, Carol
Popp de Szathamari (1812-1888). Acesta
este primul procedeu tehnic de fixare
durabilă a imaginii pe un suport metalic
acoperit fie cu bitum de Judeea, procedeu
descoperit de Joseph Nicephore Niepce în
1826 36 , fie cu iodură de argint, procedeu
descoperit de Louis Jacques Mande
Daguerre (1787 - 1851) în 1835 37 • Deşi
cunoscută încă din 1826, noua invenţie a
fost dezvăluită publicului larg abia în 19
august 1839 şi a purtat numele de
.,
'

•

dagherotipie 38 .
Entuziasmul pe care l-a stârnit va
duce la multiple iniţiative şi experimente
în vederea fabricării unor aparate mai
mult sau mai puţin complicate.
Dar cercetările nu se opresc aici.
Dagherotipul, perfect sub aspect artistic,
lăsa mult de dorit sub aspect tehnic.
Descoperirea, de către englezul William
Henry Fox Talbot şi francezul Hippolyte
Bayard
în
1841,
a
principiului
39
negativ/pozitiv (procedeu care stă azi la
baza
fotografiilor),
marchează
introducerea hârtiei ca suport pentru
înregistrarea 1magm11. Supus unor
perfecţionări treptate, el va înlocui în
câţiva ani dagherotipul, astfel încât, la
Expoziţia universală din 1855, fotografia
realizată pe hârtie obţine drept de cetate,
fiind plasată în expoziţie, între gravură şi
tipografie, în sectorul „desen aplicat în
industrie". Fotografiile prezentate în
expoz1ţ1e
cu numerele de inventar
5053/ 1,2,11,89, 90, 91 sub denumirea de
calotip, sunt obţinute prin acest procedeu.
Următorul

pas a fost obţinerea
plăcilor fotografice de sticlă uscate
(clişeul uscat), considerat a fi primul
procedeu modem, descoperit şi introdus
în tehnica fotografică de medicii englezi
Thomas Galiana, Michel Rival, Dicţionar
Inventatori şi invenfii Larousse, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2001 , pag. 414.
Fizicianul francez Dominiques Francois Arago
este cel care prezintă invenţia la data 7 ianuarie
1839, într-o comunicare la Academia de Ştiinţe
din Franţa. Intervenţia sa le va aduce, din partea
guvernului francez, lui Daguerre şi pentru fiul lui
Niepce, câte o rentă viageră pe toată durata
38

--·
L

36

Michel Rival, Le grand inventions, Editura
Larousse, Paris, 1991, pag. 163; Charles Panati,
Cartea începuturilor, Editura Orizonturi, Editura
Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 439; Thomas
Galiana, Michel Rival, Dicţionar Inventatori şi
invenţii Larousse, Editura Tehnică, Bucureşti,
2001, pag. 414.
37
idem

vieţii.
39

Mihai Popescu, Virgil Spulber. Descoperiri
- legendă şi adevăr, Editura Ştiinţă,
Chişinău,
1992
pag.
250.
Procedeul
negativ/pozitiv, conceput şi patentat de Talbot sub
denumirea de „ calotip" sau „ talbotip ", consta
în fixarea imaginilor pe coli de hârtie
fotosensibile prin impregnare cu săruri de argint
ştiinţifice
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Richard Leach Maddox (1816 1902) şi John Hughs Bennett (1812 1875) în 1871. Aceştia propun folosirea
ca material fotosensibil a unui strat de
bromură de argint fixată cu gelatină pe
40
plăci de sticlă.
Şi acest moment este
exemplificat în expoziţie printr-o serie de
clişee pe sticlă, bine conservate, ce
înfăţişează diferite aspecte edilitare şi
familiale. Pe cutia originală în care sunt
păstrate
aceste clişee este tipărită
menţiunea „Grands prix" ( 1899 - 1900).
Au urmat apoi şi alte procedee şi
tehnici de fixare a imaginii (hârtie
lucioasă,
plăci
umede etc.), s-au
şi
soluţii
descoperit noi
emulsii
revelatoare capabile să facă din ce în ce
mai fin grenul imaginii şi să oprească
sensibilitatea negativului.
Şi pentru că până acum am vorbit
despre fotografie ca emanaţie a
referentului de laborator al secolului al
40

Eugen Iarovici, Măiestrie în fotografie, Editura
pag. 55

Tehnică, Bucureşti ,

-------voi -----aduce aminte

XIX-lea,

vă

că

revoluţionarea

artei şi esteticii fotografice
a fost şi este indisolubil legată de
dezvoltarea tehnicii de construcţie a
aparatelor
fotografice.
Momente
importante din această evoluţie sunt
prezentate în cele două expoziţii, prin
aparate fotografice diverse, de mare
valoare (unele dintre ele clasate în
categoria tezaur naţional) , ale unor mari
firme de profil precum Eastman Kodak,
Zeiss Ikon, Voigtlănder şi Gomz, până la
aparatele din a doua jumătate a secolului
XX des întâlnite pe piaţa românească
precum Fed, Certina etc. existente în
bogatul patrimoniul al Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" din cadrul
Complexului Muzeal Naţional Moldova
Iaşi .

Primul aparat de fotografiat este cel
compus şi construit de Joseph Nicephore
Niepce: o cutie de lemn simplă, având o
lentilă pentru reglarea imaginii şi o placă
81
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de metal acoperită cu chimicale
fotosensibile 4 1.
Printre bijuteriile tehnice expuse,
atrag atenţia, în primul rând, aparatele
fotografice folosite în România, din a
doua jumătate a secolului XIX ş1
începutul secolului XX, cu deosebire
aparatele cu burduf din piele şi cameră
obscură din lemn fabricate în general în
Gemania. Cunoscute şi sub denumirea de
aparate de atelier, de salon sau tehnic,
aparatele de fotografiat din categoria
Reisekamera sau Field Camera s-au
bucurat de preferinţele multor generaţii
de fotografi profesionişti şi amatori
exigenţi. Erau ideale pentru fotografiile
artistice de studio, pentru fotografiile
tehnice, de arhitectură, pentru reproduceri
şi documentare, pentru peisaj şi portret.
Aceste tipuri
de aparate fotografice
solide, construite în general din lemn de
cireş, cu plăci de sticlă şi plan film, sunt
reprezentate în expoz1ţ1e prin trei
exemplare originale (nr. inv. 4008, 4181
şi 493 7), două dintre ele în bună stare de
funcţionare. Lentilele sunt marca Carl
Zeiss Jena - Tessar iar burdufele au dublă
extensie.

aparatele transportabile, de mai m1c1
dimensiuni, pentru film şi plăci de sticlă
6x9 cm sau 9x12 cm ce apar în prima
jumătate a secolului al XX-lea, precum
Agfa, Voigtlander, Compur şi alte mărci
de prestigiu.
În 1888, George Eastman din
Rochester, New York, construieşte
aparatul Kodak, un aparat de fotografiat
mic şi ieftin de tip Box (cutie) care
realiza fotografii pe o rolă de film
flexibil 42 . Uşurinţa şi simplitatea utilizării
acestui aparat fotografic a făcut ca, pentru
prima oară, fotografia să devină
accesibilă fotografilor amatori şi în
acelaşi timp să se introducă în practică
noţiunea de instantaneu. Reprezentativ
pentru acest tip sunt:
aparatul Box
„Kodak Brownie" (nr. inv. 4187) produs
între anii 1900-1933 (deşi, sporadic s-au
mai construit chiar şi până în anul 1960),
cu obiectiv autentic şi trei timpi de

expunere precum ş1 aparatul box
Brownie-junior 620 43 al firmei Eastman
Kodak, cu numărul de inventar 7527,
aflat în mare vogă în prima jumătate a
secolului XX.
fotografice
Aparatele
Reisekamera reprezintă prima etapă
41

tip
către

Louis Figuier, Les merveilles de la science description populaire des inventions modernes,
Libraire Furne, Jouvet et cIE, Editeurs, Paris,
1891,pag

Enciclopedie - ŞtiinJa şi tehnica secolului XX descoperiri şi invenJii ale ultimului secol, care neau schimbat viata, Editura Aquila 93 , pag. 56
43
Dorling Kindersley, Enciclopedii vizualeinvenJii, Editura Dorling Kindersley, Editurile
Gallimard, 1991, pag. 41

42
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Produs între ann 1934 -1938,
aparatul box Brownie-junior 620 era
dotat cu un obiectiv autentic şi trei timpi
de expunere. Seria de aparate Brownie
erau primele aparate fotografice tip
poşetă, ieftine şi uşor de mânuit, făcând
astfel posibilă utilizarea lui şi de către
fotografii amatori. Trebuia doar să
bobinezi filmul pentru a-l pregăti pentru
următoarea fotografie.

O piesă deosebită este şi aparatul
fotografic „Panoramic Kodak" (nr. inv.
4495) construit în 1899 în U.S.A. de
aceeaşi firmă Kodak. A fost cel mai
popular şi răspândit aparat fotografic
panoramic din prima jumătate a secolului
XX. Aparatul are obiectiv mobil,
telescopic, cu înregistrarea imaginilor sub
un unghi de 112°.
Nu trebuie ignorat nici aparatul R.B.
Graflex Jr. (nr. inv. 401 O), al aceleiaşi
firme Kodak Eastman Co. din perioada

1914 - 1924. Datorită fidelităţii imaginii
reproduse i se mai spunea şi „aparat
fotografic de mare clasă" 44 . Era unul
dintre cele mai scumpe aparate
fotografice din acea perioadă. Şi el este
bine conservat şi în stare bună de
funcţionare.

În expoziţie mai este expus şi un

aparat foto cu plăci de sticlă, marca
„Simili Jumelle" (nr. inv. 4184), construit
în 1928 de cunoscuta firmă de tehnică
fotografică franceză Zion. Aparatul este
dotat cu plăci de sticlă pentru fotografiere
şi vizor de tip briliant.
Progresul în tehnica fotografică a
dus în mod natural la apariţia aparatului
reflex cu care s-au putut înlătura multe
din dezavantajele celorlalte tipuri de
aparate, mai ales cele cu geam mat. În
anul 1929, firma Franke şi Heidecke din
Braunschweig (Germania) construieşte
primul aparat reflex cu două obiective
denumit Rolleiflex ce folosea clişee de
format pătrat, fie 6 x 6 cm, fie 4 x 4
cm45 . Datorită calităţilor sale (avantajul
unei distanţe focale mici, o punere la

44

George Urbain, Marcel Boli , La science - ses
progreses, ses appilcations, Librairie Larousse,
Paris, 1934
45
Helmut Stapf, Practica fotografică, Editura
Tehnică, Bucureşti , 1958, pag. 111

83
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
punct rapidă etc.), acest aparat a constituit
prototipul nenumăratelor aparate similare
răspândite în toată lumea. Aparatele
reflex marca Rolleicord (Germania) (nr.
inv. 4427) şi Flexaret (ex-Cehoslovacia)
(nr. inv. 8050) prezentate publicului în
această
expoz1ţ1e,
sunt
versiunile
simplificate ale Rolleiflexului Standard,
având aceleaşi calităţi: portabile, capabile
să folosească bobine de peliculă şi dotate
cu două obiective - unul pentru a fixa
imaginea, celălalt pentru luat vederi. 46
Deşi prima rolă cu peliculă de
celuloid a apărut pe piaţă în 1899, i-au

Anii 20 ai secolului XX înseamnă
pentru fabricanţii germani de instrumente
optice, printre care şi Compania germană
Leitz, crearea unor aparate de fotografiat
de mare precizie, mai mici ca dimensiuni
şi mai uşor de mânuit, fără trepied, cu
posibilitatea fixării distanţei doar prin
rotirea unui inel metalic aflat pe lentilă şi
diferite reglaje simple pentru a putea
controla expunerea, astfel încât aparatul
să poată realiza fotografii la diferite grade
de lumină. Înarmat cu aceste atribute, în
1925 îşi face apariţia pe piaţă, aparatul
care place foarte mult atât
Leica48

trebuit aproape 30 de am pentru a se
impune în totalitate. Mărturie acestui fapt
stă aparatul „Gomz" (nr. inv. 4175) cu
obiectiv original Industar. Fabricat în
fosta Uniune Sovietică între anii 19301939, el marchează momentul trecerii
definitive de la fotografierea pe plăci de
sticlă la cele pe rol film 4 7 .

amatorilor cât şi profesioniştilor. În multe
privinţe este considerat predecesorul unei
întregi generaţii de aparate de fotografiat
moderne. Din păcate colecţia noastră nu
conţine
încă
un astfel de aparat

Helmut Stapf, Practica fotografică, Editura
1958, pag. 111
47
Dorling Kindersley, Enciclopedii vizualeinvenţii, Editura Dorling Kindersley, Editurile
Gallimard, 1991, pag. 41

46

Tehnică, Bucureşti,

Deşi primul aparat Leica a apărut în anul
1912, el nu avea vizor. Anul oficial al apari/iei
aparatului fotografic Leica este 1925, când i se
ataşează un vizor optic cu vizare directă. Helmut
Stapf, Practica fotografică , Editura Tehnică,
Bucureşti,
1958, pag. 119; Enciclopedie Ştiinţa şi tehnica secolului XX - descoperiri şi
invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat
viata, Editura Aquila 93, pag. 56

48

84
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
fotografic, însă dispunem de o bogată
colecţie de aparate moderne ale firmelor
care au urmat drumul firesc al
schimbărilor
tehnice
începute
de
compania germană Leitz.
Aş aminti aici mărcile : FED din
Ucraina (nr. inv. 7484), Certina din
Germania (nr. inv. 6974), Zenit din Rusia
(nr. mv. 7492) sau Pentacon din
Germania (nr. inv. 8046), mărci extrem
de populare şi bine cotate pe piaţa
internaţională şi cea românească, pentru a
doua jumătate a secolului XX.

8846), apărut în două perioade, 1975 1983 şi 1987-1990 care nu era altceva
decât o clonă a aparatului Minolta 16 din
anul 1960.

Producătorii

În timpul celui de-al doilea război
mondial,
aparatele
de
fotografiat
miniaturizate se dovedesc a fi nepreţuite ,
atât pentru aliaţi cât şi pentru germani.
Folosit probabil de spionii şi agenţii
secreţi ai celor două părţi , aparatul
fotografic miniatural (este atât de mic că
poate încape într-o palmă) de fabricaţie
germană, datând din 1936, marca „SidaOptik" (nr. inv. 5638) suscită, cu
siguranţă, admiraţia şi interesul tuturor
celor care îl privesc. Este un aparat de
„buzunar" din bachelită, uşor ca şi
greutate, pentru uz general. Singura
problemă sunt dimensiunile extrem de
reduse ale negativelor sale, ce trebuie să
fie mărite de vreo 25 de ori pentru a putea
fi citite. Chiar şi cel mai mic fir de praf
ajuns pe film ar putea acoperi un cuvânt
vital. În expoziţie se mai află şi mini
aparatul de fotografiat Kiev 30 (nr. inv.

aparatelor
de
fotografiat
au
căutat
întotdeauna
modalităţi de a-şi face produsele tot mai
uşor de folosit. În 1982 este lansat
aparatul de fotografiat Kodak Disc 4000
(nr. de inv. 7493). Noutatea acestui aparat
constă în înlocuirea tradiţionalului film
cu un disc cu 15 segmente, fiecare
segment însemnând un cadru de film.
Încărcarea se putea realiza foarte uşor
prin introducerea discului în locul său
special din spatele aparatului. Aparatul
citeşte un cod aflat pe spatele discului
care fixează viteza filmului pentru a se
potrivi corect durata de expunere.
Aceasta este o altă noutate a acestui
aparat49 . După realizarea unei fotografii ,
motorul aparatului învârte discul pentru o

49

Enciclopedie - Ştiinţa şi tehnica secolului .XX descoperiri ş i invenţii ale ultimului secol, care neau schimbat viata, Editura Aquila 93 , pag. 184
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nouă poziţie,

astfel încât aparatul este
mereu pregătit pentru o nouă fotografie.
În expoziţie mai apar şi câteva
accesorii auxiliare, ajutătoare aparatelor
fotografice în a lor menire magică de a
imortaliza, în câteva secunde, imaginea
unei figuri dragi, a unor siluete, a unui
peisaj pentru
a reînvia
sentimente
somnolente şi de a forma un gust estetic
receptiv la tot ce este nobil şi adevărat în
ceea ce ne oferă natura, viaţa, oamenii şi
chiar destinul.
Ce argumente pot fi mai bune decât
acestea pentru a valorifica preţioasele
mărturii
muzeografice pnn expoziţii
temporare tematice, care să descopere
publicului amator sau avizat, bogăţia şi
diversitatea născocirilor tehnice umane
aflate „ascunse" încă în depozitele
muzeale? Numai în acest fel muzeul îşi
va aduce din plin contribuţia la instruirea
publicului
vizitator,
îmbogăţindu-i
volumul de cunoştinţe privind istoria
ştiinţei şi tehnicii universale.
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ACADEMIA MIHĂILEANĂ DIN IAŞI - ÎNCEPUTURILE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN ROMÂNIA
Ioana Vasilescu Coşereanu
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi

Abstract: The history of the Mihailene Academy is connected with a history of the
Romanian school till 1835. Only from this perspective we can evaluate, emphasize the size
in the context of the modern Romanian school (connected with the undergraduate and
superior education), the evolution of the culture, training and education till 1860, the year
in which the university was opened, the first institution of superior education in Romania.
We found its beginnings through the opening of the Mihailene Academy, even though we
can speak about its abolition in 1848.
When we study the activities and the existence of the Mihailene Academy we make
a reference at the periods in which Gheorghe Asachi, Ion Ghica, Mihail Kogalniceanu,
with their creative spirit enriched the scientific content in general and especially of the
scholar and course schedule, outlining the statute of the Romanian school in its beginning
period. After 1848 and till 1860, year in which the courses will take place in the new
university, the Mihaileane Academy continues its activity through the Colegiul National
(National College) and later Liceul National (National High school). This beginning is
marked from 1835 to 1848 and it represents the events of its existence, the way in which
the social, politica! and economical issues specific to the nefarious period of the national
initiative have been excelled.

storia Academiei Mihăilene
este legată, fireşte, de o istorie
a şcolii româneşti de până la
1835. Numai din această perspectivă îi
putem evalua, evidenţia dimensiunile
valorice în contextul societăţii româneşti
moderne. Istoria ei creionează imaginea
despre geneza şi afirmarea şcolii
româneşti
moderne
(legată
de
învăţământul preuniversitar şi universitar)
evoluţia culturii, instruirii şi educaţiei
până
la
1860,
anul
deschiderii
universităţii ieşene, prima instituţie de
învăţământ
superior din România.
Începuturile ei le aflăm prin inaugurarea
Academiei Mihăilene, chiar dacă poate fi
semnalată o desfiinţare vremelnică a ei la

I

Prin studierea activităţii ş1
existenţei Academiei Mihăilene vizăm
perioadele în care Gheorghe Asachi, Ion
Ghica, Mihail Kogălniceanu, cu spiritul
lor novator, au îmbogăţit conţinutul
ştiinţific în general şi îndeosebi al
programelor şcolare, al cursurilor,
conturând statutul şcolii româneşti în
perioada ei de început. După 1848 şi până
la 1860, an în care cursurile vor trece în
cadrul universităţii
nou
înfiinţate,
Academia Mihăileană 1ş1 continuă
activitatea prin Colegiul Naţional, mai
târziu Liceul Naţional. Acest început
marcat de anul 1835 până la 1848
însumează evenimentele existenţei sale,
mamera în care au fost depăşite
1848.
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problemele social - politice şi economice
specifice
perioadei
deloc
faste
iniţiativelor
de tip naţional. Dacă
discutăm perioada dinainte de 1835 şi
urmărim iniţiativele ţi realizările în
dezvoltarea şcolii naţionale remarcăm
faptul că activitatea şcolară nu poate fi
identificată prin elemente consacrate,
precum existenţa unei populaţii şcolare, a
unor cadre special pregătite sau să
identificăm
o politică şcolară bine
articulată. Putem însă remarca faptul că
educaţia, instruirea tinerilor era realizată
prin
forme
de
învăţământ
instituţionalizate sau nu: particular, în
colegii sau academii. Spre exemplu dacă
efectuăm un studiu asupra matricolelor
universităţii vieneze sau a celei din
Cracovia, dintre anii 1441-1448, aflăm că
tinerii moldoveni, destul de numeroşi,
sunt înscnş1 la cursurile acestor
universităţi şi, subliniem, proveneau din
locuri diferite ale ţării precum: Iaşi,
Bucureşti, Roman, Bârlad, Suceava etc.
Aceşti tineri, sau măcar o parte dintre ei,
erau în măsură, la întoarcerea acasă să
disemineze ideile reformatoare apusene
în mediul românesc. Cultura română de
limbă slavă consemnează, la începutul
secolului XVI, prima creaţie literară
laică, Letopiseţul de când cu voia lui
Dumnezeu s-a început Ţara Moldovei,
redactat la curtea lui Ştefan cel Mare,
lucrare ce deschide seria operelor cu
valoare istorico-literare ş1 didactice.
Semnalarea
acestui
moment
are
justificare în susţinerea ideii că, de fapt,
cartea didactică de istorie laică din Şcoala
Moldovenească debutează cu lucrări
cronici. · În mod real până la editarea
abecedarelor, a manualelor, aceste scrieri,
alături de cele liturgice, au constituit
cartea şcolară în Ţările Române, cu alte
cuvinte au constituit materialul didactic.

Schimbarea a survenit după apariţia
tiparului şi introducerea limbii române ca
limbă de cult. E uşor de sesizat că după
ce limba română a devenit limbă oficială,
şcoala a devansat biserica, aceasta, este
ştiut,
aborda constant o atitudine
conservatoare, tradiţionalistă. După 1508,
prin înfiinţarea, la Mănăstirea Dealu Târgovişte a primei tipografii româneşti,
editările de aici deserveau cu manuale,
carte de învăţătură, toate provinciile
româneşti.

moment în evoluţia
învăţământului românesc îl reprezintă
introducerea
limbii
în
române
binecunoscuta
din
şcoală
Şcheii
Braşovului,
iar
pnn
deschiderea
colegiilor de tip umanist (de limbă latină
sau greacă) a fost creată acea breşă în
sistemul de învăţământ de limba slavonă.
De exemplu între 1552 şi 1561, în
Moldova, la Hârlău găsim atestat primul
colegiu medieval înfiinţat de domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu în prima sa
domnie. Astfel după aceste începuturi se
poate vorbi de secolul XVII ca fiind
perioada în care au fost inaugurate mai
multe instituţii şcolare de tip colegial şi
preuniversitar cu activitate îndelungată,
precum Colegiul Vasilian sau Academia
Domnească din Iaşi, colegiul la care a
studiat spătarul Milescu şi mitropolitul
Dosoftei, Colegiul Sfântul Sava de la
Bucureşti, instituţii şcolare deschise de
Gheorghe Duca, Şerban Cantacuzino, şi
Constantin Brâncoveanu. Prin unele
elemente din programele lor aceste
instituţii
marchează
începuturile
dezvoltării învăţământului superior din
Ţările Române. Sintetizând, se poate
spune că acest secol marchează
dezvoltarea tiparului şi contribuţia sa
esenţială în dezvoltarea activităţii şcolare
(Iorga numeşte cromcam moldoveni
Un
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drept ctitorii ai conştiinţei naţionale
româneşti). Specificul acestui secol XVII
este, aşadar, iniţiativa şi trecerea treptată
a şcolii din mâna clerului, deci a bisericii
în mâna nobililor şi apoi a statului. În
acest climat ia fiinţă cea mai importantă
ctitorie de învăţământ din Moldova,
înfiinţată de Vasile Lupu la sfărşitul
anului 1639, la biserica Trei Ierarhi din
laşi, şcoală organizată cu elemente de
învăţământ
superior după modelul
Academiei din Kiev( 1632), având
sprijinul Mitropolitului Petru Movilă,
iniţiatorul Sinodului de la Iaşi pentru
apărarea
dreptei
credinţe.
lată
argumentul: "Văzând domnul marea lipsă
de dascăli buni în ţara noastră ( .. .) au
aşezat prin a sa chemare dascăli buni şi
râvnitori la învăţătură de la Kiev ( .. .) şi
de la preasfinţitul mitropolit Moghilă,
arhiepiscopului Kievului, ca să fie spre
învăţătură şi luminarea minţii copiilor
pământului nostru". Alături de Şcoala
domnească din laşi amintim că se
păstrează, pe teritoriul ţării şi alte centre
româneşti de învăţătură în oraşe, sate sau
mănăstiri. Să amintim, de asemenea,
afirmaţiile
misionarului
catolic,
Bandinus, care spunea că în vremea lui
Vasile Lupu, existau în Iaşi numeroase
şcoli, mai multe de douăzeci, în care se
învăţa în limba latină, dar şi în limba ţării.
Iezuitul Francesco Fide spunea, şi el, întro scrisoare, din 24 iulie 1693, adresată
Congregaţiei
De Propaganda Fide:
"acum I 5 ani venisem în Moldova şi am
fost repartizat la laşi, şi în toată ţara pe
atunci nu era altcineva să vorbească sau
să ştie limba latinească afară de
Mirona/co Costin, mare logofăt. Astăzi
toată floarea nobilimii vorbeşte latineşte
şi mulţi dintre dânşii sunt foarte învăţaţi.
Actualul principe, Constantin Duca, în
vârstă de 23 de ani, este un elev al meu;

hatmanul, serdarul şi secretarii domneşti
pentru corespondenţă cifrată sunt şi ei
elevi şi fii spirituali ai mei". (Constantin
Cartojan, Istoria Literaturii Române)
Aşadar
remarcăm
faptul
că
în
învăţământul
de colegiu mediu ş1
elementar, precum şi în cel academic are
loc substituirea aproape deplină a limbii
slavone cu cea română şi cu cea greacă în
cel colegial şi preuniversitar. Secolul
XVIII
rămâne
responsabil
cu
preponderenţa predării în limba greacă.
Învăţământul românesc de limbă greacă a
constituit
o
etapă
cu
deosebită
semnificaţie
pentru învăţământul ş1
cultura românească. Fără excepţie
domnitorii din Moldova de după 1700 sau preocupat de învăţământ, au iniţiat
măsuri în favoarea şcolii. De exemplu
Antioh Cantemir hotăra, la 1706, ca toate
mănăstirile din ţară să contribuie cu câte
120 galbeni la susţinerea şcolilor. Cea
dintâi iniţiativă cu efecte pe termen lung,
a fost deschiderea în 1714 a Şcolii
Domneşti, iar după 1717 a devenit o
Academie
adevărată
Domnească.
Hrisovul domnului fanariot Nicolaie
Mavrocordat, 1711 spune: "De mult avea
de gând Neculai-vodă să facă două
lucruri bune în ţară, tipografie să
tipărească cărţi, şi a doua săfacă şcoale,
ca să înveţe cine, ci a vrea fără plată .... "
Să subliniem faptul că nu există
nici un document care să ateste că în sate
ar fi existat şcoli greceşti sau în limba
slavonă, acestea existau doar în târgurile
mai răsărite şi în oraşe, şcoala rurală
rămâne legată de biserică, iar limba
folosită e cea a ţării. De asemenea să nu
omitem semnalul dat de lnochenţie Micu
pledând pentru şcoala românească,
semnal susţinut şi amplificat de Şcoala
Ardeleană cu reprezentanţii ei, dascăli de
renume. O nouă perioadă în evoluţia
91
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învăţământului

românesc o reprezintă cea
de după 1766, perioada celor două
domnii ale lui Grigore Alexandru Ghica,
domn deosebit de luminat. Acum este
reorganizată Academia Domnească de la
Iaşi ai căror dascăli erau cunoscători de
elină greacă, latină,

dascălii

aşadar dispăruseră

de limbă slavonă. De asemenea
putem vorbi acum de o laicizare a
învăţământului, o studiem ca o etapă
nouă a evoluţiei acestuia în secolul
XVIII. Acum se poate vorbi de apariţia
primelor abecedare. În 1755, la Iaşi este
tipărit un Bucvar sau începere de
învăţătură. De asemenea la sfârşitul
secolului, Mitropolitul Iacob Stamate,
înfiinţarea
la
Academia
propune
Domnească a unei clase de inginerie
practică şi tot acum, ca etapă nouă,
remarcăm tendinţa de promovare a limbii
reacţie
împotriva
române
ca
preponderenţei predării în limba greacă şi
răspândirea studiului în limba franceză.
La început fenomenul devine manifest
mai cu seamă în învăţământul particular,
dar treptat şi în cel instituţionalizat.
Tendinţa continuă şi după 1821. Ca efect
aproape spontan semnalăm înfiinţarea
Şcolii de catiheţi de la Socola din Iaşi,
1803, în timpul domniei lui Alexandru
Moruzzi, ca operă a Mitropolitului
Veniamin Costachi. Acest seminar a fost
prima instituţie de învăţământ din
Moldova unde se preda în limba română,
Iar la 1814, Gheorghe Asachi îşi
deschidea cursul de inginerie hotarnică la
predarea căruia foloseşte manualele în
limba română scrise de el însuşi. Mai
târziu, în 1927, Asachi întors de la Viena,
reluându-şi
locul de referendar la
Epitropia şcoalelor, alături de Veniamin
Costachi, Constantin Mavrocordat ŞI
viitorul domn, Mihail Sturza, inaugurează
împreună cu aceştia Şcoala Normală de la

Trei Ierarhi organizată cu ciclurile:
elementar, normal şi gimnazial.
Prin Regulamentul Organic, după
1931, va fi proclamat învăţământul drept
sarcină a statului, iniţiindu-se politici
şcolare naţionale, şcoala devenind un
serviciu public cu predare în limba
română. În acest climat legislativ a fost
înfăptuită cea mai importantă ctitorie de
învăţământ
românesc,
Academia
Mihăileană, continuare a vechii Academii
Vasiliene. Începuturile acestui for de
învăţământ îl marcăm prin anul 1814 prin
inaugurarea
cursului
de
inginerie
hotarnică, şi care împreună cu alte cursuri
vor trece de la Academia Vasiliană la
noua instituţie, după anul 1835. Se predă
aici filozofie, logică, metafizică, etică,
ştiinţe matematice, fizică teoretică şi
experimentală, chimie, istorie naturală,
economie, limbă şi literatură franceză, iar
dascălii, cu toţi, erau instruiţi să ştie
română şi latină. Inaugurată de chiar
domnitorul Sturza, la 14 iun 1835,
Academia nu mai era acum un colegiu de
tip medieval, însă, putem sesiza, nici
universitate. A fost o instituţie cu funcţie
dublă: preuniversitar, cu gimnaziu şi
clase colegiale şi universitar cu facultăţi.
Astfel ea a rămas până la 1860 instituţia
de învăţământ de cel mai înalt grad din
Principatele Române.
Un
moment
special
în
activitatea Academiei l-a constituit
venirea lui Ion Ghica, în 1842, ca
profesor de geologie şi mineralogie la
început, apoi de economie politică. Un alt
moment de semnalat este deschiderea
cursului de istorie naţională al lui Mihail
Kogălniceanu, 1843, pe care acesta îl ţine
până în 1944, când este îndepărtat de la
catedră şi locul său fiind ocupat pe rând
de V. A. Urechia, A. D. Xenopol şi alţii.

92
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei
Privind retrospectiv activitatea
Academiei putem remarca faptul că în
scurt timp a devenit instituţia centrală de
învăţământ populată cu absolvenţi ai
şcolilor din ţinuturi, care au devenit
ocupanţii
posturilor în dregătoriile
statului, dar şi în catedrele şcolilor
ţinutare de unde veniseră, iar alţii au
plecat, pentru completarea studiilor, la
universităţi
ş1
academii
străine.
Promoţiile de absolvenţi împreună cu
profesorii lor formau, pe la anii 1848, o
mare parte a inteligenţei moldoveneşti, şi
care au participat şi susţinut evenimentele
de la revoluţia din 1848.
În perioada de început Academia
Mihăileană şi-a orientat activitatea spre
formarea de cadre didactice, bine
pregătite şi imperios necesare, care să
acopere nevoile didactice, să determine
dezvoltarea culturii şi a econom1e1
naţionale. Sunt primiţi aici pentru studii
tineri din toate categoriile sociale (sunt 24
de locuri aprobate dor pentru săraci, fără
taxă), de asemenea existau studenţi
stipendişti
(existau profesori care-şi
cedau
salariul
pentru
stipendiile
studenţilor meritoşi). În cataloage găsim
tineri din Iaşi, Bacău, Focşani, Botoşani,
Hârlău, Neamţ, Galaţi, Roman şi altele,

şi

tehnicii

aşadar

dimensiunile sociale naţionale sunt
evidente.
Prin Academia Mihăileană şi
activitatea ei
înregistrăm
triumful
definitiv al limbii române în învăţământul
mediu şi superior, este afirmată laicizarea
sistemului naţional de învăţământ,
dezvoltarea ştiinţelor şi, de asemenea este
evidentă contribuţia instituţiei şcolare la
unificarea culturală a principatelor, fireşte
înainte de cea politică.
Componenta
universitară,
academică
va dispărea odată cu
înfiinţarea în 1860 a primei universităţi
din România, la Iaşi, dar care nu poate
avea altă dată de naştere decât prin cea a
întemeierii Academiei Mihăilene.
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MODALITĂŢI DE TENSIONARE A FIRELOR DE URZEALĂ PE

DISPOZITIVE DE

ŢESUT

PREISTORICE

Carmen Marian
Centrul de Restaurare - Conservare Iaşi
Abstract: The paper provides arguments conceming the evolution of the weaving process
in prehistory, illustrated by the improvement of the warp fiber tensioning technique. The
paper also describes, selectively, constructive solutions of solving these problems,
exemplified by types of looms used în prehistory. In this regard, there are pointed out
archaeological indices, specified în the specialized literature, which demonstrate aspects of
the evolution of the weaving devices - paintings on the walls of graves, on various vessels,
reconstructions obtained by correlations of archaeological evidence with ethnographic
information conceming the construction of contemporary looms.

onsideraţii

generale
privind modalităţi de
prelucrare a materiilor
prime textile în preistorie.
Cercetările efectuate, până în
prezent, nu au condus la localizarea cu
precizie, în timp şi spaţiu, a originii
tehnologiilor textile - răsucire, împletire,
toarcere, ţesere, tricotare etc. Încă de la
apariţia sa (cca. 4,5 milioane de ani în
urmă), omul a trăit sub ameninţarea
pericolelor
existente
în
mediul
înconjurător. Crearea tehnologiilor textile
a reprezentat o modalitate de rezolvare a
unor probleme vitale ale omului, care a
utilizat, în acest sens, materialele
existente în mediul înconjurător. Primul
material folosit pentru confecţionarea
hainelor şi pentru protejarea de intemperii
"s-a născut" atunci când oamenii au
început să utilizeze pielea animalelor
vânate. În zonele reci, blănurile şi pieile
de animale reprezentau o sursă de
materiale la îndemână, deja "fabricate".

C

Într-o etapă ulterioară, crearea de obiecte
textile din diverse materii prime a fost
determinată
de rezolvarea aceloraşi
necesităţi
de importanţă majoră
asigurarea hranei, a adăpostului sau a
îmbrăcămintei.

Realizarea textilelor reprezintă un
meşteşug a cărui evoluţie a avut loc pe
parcursul a mii de ani. Nu este exclus
faptul că oamenii primitivi ar fi putut să
conştientizeze posibilităţile de realizare şi
de utilizare a structurilor textile
observând pânzele de păianjen, cuiburile
păsărilor sau adăposturile construite de
animalele sălbatice. Aceste observaţii leau sugerat, probabil, ideea de împletire a
diverselor materiale flexibile pentru a
realiza capcanele pentru vânat şi pescuit,
rogojinile pentru acoperirea pardoselii
sau adăposturile în scopul protecţiei faţă
de condiţiile aspre de climă şi/sau faţă de
animalele de pradă. Din momentul în care
oamenii au învăţat să răsucească şi să
toarcă fibrele şi apoi să creeze, cu firele
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astfel

obţinute,

structuri împletite sau
ţesute,
posibilităţile
de realizare a
obiectelor textile s-au diversificat. Cu
noile produse textile obţinute - funii, fire,
ţesături etc. - se puteau realiza plase,
piese de vestimentaţie, acoperitori pentru
pardoseală,
învelitori pentru colibe,
precum şi coşuri şi alte obiecte folosite
pentru depozitarea sau pentru transportul
diverselor materiale.
Folosirea materiilor prime care se
găsesc
în natură pentru realizarea
produselor textile implică prelucrarea
acestora, prin diverse metode, sub forma
unor elemente lungi şi flexibile. În acest
sens, primele produse rezultate prin
le
aplicarea
tehnologiilor
textile
reprezintă funiile şi corzile, realizate prin
împletirea sau răsucirea diferitelor materii
prime textile şi, mai târziu, firele obţinute
prin toarcerea fibrelor vegetale sau
animale. Pentru realizarea ţesăturilor, în
contextul
tehnologic
preistoric,
flexibilitatea firelor toarse constituia un
inconvenient în procesul de ţesere. Una
condiţiile
necesare
pentru
dintre
realizarea
unei
ţesături
era
„imobilizarea", în zona de lucru, a firelor
flexibile ce urmau să constituie
„scheletul" ţesăturii. Pentru îndeplinirea
acestei cerinţe era necesar un dispozitiv
care să realizeze atât susţinerea, cât şi
tensionarea acestor fire, ca
un substitut temporar al
rigidităţii
materialelor
folosite în cazul împletirii
gardurilor, rogojinilor etc.
Soluţia găsită de oamenii
preistorici
a
fost
dispozitivul pentru ţesut.
2.
Tensionarea
firelor de urzeală pe
ţesut
dispozitive
de
preistorice

Ţesătura reprezintă

produsul textil
realizat pe un dispozitiv de ţesut, prin
împletirea, în unghi drept, a două sisteme
distincte de fire - urzeala şi bătătura - în
aşa fel încât fiecare să treacă atât pe
deasupra cât şi pe sub celălalt, într-o
anumită ordine.
Toate războaiele de ţesut, de la
formele simple până la cele performante,
au
în
comun
o
caracteristică
fundamentală,
impusă
de realizarea
procesului de ţesere, şi anume asigurarea
tensionării firelor
de urzeală. În
preistorie, odată cu perfecţionarea
dispozitivului de ţesut, tensionarea firelor
de urzeală s-a realizat prin modalităţi
diferite,
în
funcţie
de
varianta
constructivă a dispozitivului de ţesut şi de
dezvoltarea unor părţi componente ale
acestuia.
Dispozitivul pentru ţesut benzi
înguste reprezintă una dintre cele mai
simple forme ale dispozitivului de ţesut
preistoric. Capetele firelor de urzeală erau
adunate în două mănunchiuri, unul dintre
acestea fiind legat de mijlocul ţesătorului,
iar celălalt de un suport rigid (fig. 1). În
acest mod, firele de urzeală erau dispuse
într-un plan uşor înclinat faţă de direcţia
orizontală. Ţesătorul putea să ajusteze
tensionarea firelor de urzeală prin simpla
aplecare înspre faţă sau spate [ 1].

Fig. I Femeie lucrând la un dispozitiv pentru

ţesut
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În timpul procesului de ţesere,
inserarea firului de bătătură este
condiţionată de distribuţia uniformă a
firelor de urzeală pe toată lăţimea
ţesăturii ce urmează a fi realizată. În
cazul prezentat, modalitatea de fixare a
celor două capete ale urzelii, strânse sub
forma unor mănunchiuri de fire, limita
lăţimea materialului realizat. Din aceste
considerente, pe dispozitive de acest tip
era posibilă doar realizarea unor produse
textile cu lăţimi mici (banderole, brâie).
Fragmentele de benzi ţesute,
descoperite la Catal Hilyilk, Turcia (6000
a.Chr.), sau cele din locuinţele lacustre
din Elveţia (neoliticul târziu) sunt
mărturii arheologice care pot fi puse în
legătură cu folosirea acestor dispozitive
de ţesut [2].
Inconvenientul
realizării
ţesăturilor înguste a fost rezolvat ulterior
prin folosirea unui număr mai mare de
fire de urzeală, distribuite pe o lungime
mai mare. Această cerinţă s-a realizat
prin legarea capetelor firelor de urzeală,
dispuse individual sau sub forma unor
mănunchiuri mai mici, la câte o baghetă
rigidă a cărei lungime era egală cu
lăţimea produsului textil final. Una dintre
baghete era ataşată, cu ajutorul unei
curele sau a unei
sfori, de mijlocul
ţesătorului,

folosirea unui număr mai mare de fire de
urzeală, distribuite pe o baghetă, s-a creat
posibilitatea obţinerii unei ţesături cu
lăţimea mai mare [3, 4].
Mărturii ale existenţei acestui tip
de dispozitiv de ţesut le constituie şi
statuetele din bronz, descoperite în China
(mileniul I a.Chr.) [5], care înfăţişează
femei ce lucrează pe dispozitive de acest
gen.
Acest tip de dispozitiv de ţesut s-a
dovedit a avea o serie de neajunsuri. Unul
dintre acestea îl constituia, după
realizarea unei anumite lungimi de
ţesătură, poziţia incomodă, ocupată de
ţesător pentru a ajunge cu mâna în zona
de lucru, în vederea inserării firului de
bătătură. Din acest motiv, pe acest tip de
dispozitiv de ţesut era posibilă doar
realizarea unor ţesături cu lungimi reduse.
Un alt inconvenient, datorat mobilităţii
baghetelor de susţinere a urzelii, îl
reprezenta dificultatea menţinerii unei
tensiuni uniforme a firelor de urzeală pe
parcursul realizării ţesăturii.
Aceste
neajunsuri
au
fost
rezolvate, de-a lungul timpului, pnn
adoptarea unor noi metode constructive.
Astfel, una dintre modalităţile de
imobilizare a celor două baghete de

cealaltă

fiind legată la un
suport rigid (fig. 2).
În
literatura
de
specialitate,
acest
dispozitiv de ţesut
este cunoscut sub
denumirea de:
Dispozitiv de
ţesut ataşat, printr-o
curea,
de
talia
ţesătorului.
Prin

Fig. 2 Femeie lucrând la un dispozitiv de ţesut ataşat, printr-o curea, de talia
ţesătorului (după H. L. Roth).
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susţinere

a urzelii a constat în sprijinirea
capetelor fiecărei baghete pe două
suporturi verticale, de înălţime foarte
mică, fixate în sol. Dispozitivul care a
rezultat a fost:

şi

Regatului Nou, înfăţişează femei care
ţes pe războaie orizontale. Imaginile,
minuţios
realizate, prezintă detalii
importante
privind
construcţia
ş1
funcţionarea războiului de ţesut orizontal
(fig. 5, 6) [2, 3, 5, 8].

Fig. 3 Femeie arabă lucrând la un dispozitiv de
ţesut orizontal
(după H. L. Roth).

Dispozitivul de ţesut orizontal, în
cazul căruia firele de urzeală erau dispuse
într-un plan orizontal. Pe acest tip de
dispozitiv de ţesut era posibilă obţinerea
unor ţesături cu lungimi mai mari - dacă
ţesătura realizată era prea lungă şi
ţesătorul nu ajungea cu mâna în zona de
lucru, pentru a insera bătătura, acesta
putea să stea aşezat direct pe ţesătură,
deoarece materialul obţinut era poziţionat
pe suprafaţa solului (fig. 3) [3, 6]. De
asemenea, acum era posibilă realizarea
unor ţesături cu lăţimea mai mare întrucât
dispozitivul permitea ca doi ţesători să
lucreze în acelaşi timp, aceştia fiind
aşezaţi de o parte şi de alta a ţesăturii.
Printre primele reprezentări ale
acestui dispozitiv de ţesere, literatura de
specialitate menţionează imaginile de pe
un vas descoperit la Badari, Egipt
(mileniul al IV-lea a.Chr.), (fig. 4) şi de
pe un sigiliu, descoperit la Susa,
Mesopotamia (mileniul al IV-lea a.Chr.)
[5, 7].
Alte reprezentări, descoperite în
Egipt, din perioadele Regatului Mijlociu

Fig. 4 Imaginea unui dispozitiv de Jesut
orizontal reprezentată pe un vas descoperit
în Egipt (4000 a.Chr.).

Fig. 5 Reprezentarea unui război de fesut
orizontal, descoperit la Beni Hassan, Egipt
(2000 a.Chr.).
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Aceste imagini, la prima vedere,
sunt mai dificil de interpretat deoarece, în
Egipt, convenţia redării în perspectivă
impunea figurarea tuturor părţilor
componente. Din aceste considerente, în

firelor

de

urzeală,

grupate
în
mănunchiuri, erau legate de greutăţi, din
argilă sau piatră, care le asigurau poziţia
verticală
şi
tensionarea
necesară
procesului de ţesere. Acesta era
dispozitivul de ţesut cu greutăţi, cu
poziţie fixă (fig. 7).

Fig.6 Modelul unui război de ţesut
orizontal, Teba, Egipt (2000 a.Chr.).

unele reprezentări similare, dispozitivele
de ţesut orizontale au fost interpretate, în
mod eronat, ca fiind dispozitive verticale.
Pe de altă parte, reprezentările
tridimensionale ale unor ateliere de ţesut,
adevărate
machete, descoperite în
morminte, la Teba şi Beni Hassan, Egipt
(2000 a.Chr.), constituie o sursă preţioasă
de informaţii referitoare la practicarea
tehnologiilor textile în acea perioadă.
Aceste modele redau aspecte privind
pregătirea firelor pentru a fi urzite,
modalitatea de urzire, construcţia şi
funcţionarea războiului de ţesut orizontal,
îmbrăcămintea purtată de ţesători [8, 9,
10].
Dispozitiv de ţesut prevăzut cu
greutăţi de tensionare
O altă modalitate de tensionare a
firelor de urzeală a fost cea realizată prin
intermediul greutăţilor. În acest caz, firele
de urzeală erau dispuse într-un plan
vertical. ·Capetele superioare ale firelor de
urzeală erau legate de o bară susţinută, în
poziţie orizontală, de două suporturi
laterale, orientate în poziţie verticală şi
fixate în pământ. Capetele inferioare ale

Fig. 7 Reprezentarea unui dispozitiv de
ţesut cu greutăţi, cu poziţie fixă.

Ţeserea

începea din partea
superioară a urzelii, iar îndesarea firului
de bătătură, în gura ţesăturii, se realiza
printr-o mişcare orientată de jos în sus.
De-a lungul timpului, suporturile
verticale au fost unite la partea superioară
printr-o traversă orizontală. Aceasta, în
unele cazuri, putea să îndeplinească şi
rolul de bară de ţesătură, fiind folosită şi
ca suport pe care era rulată ţesătura
realizată.
De asemenea, suporturile
laterale au fost fixate, la partea inferioară,
cu o a doua bară - bara de rost - care avea
rolul de a separa firele de urzeală în două
plane care se intersectau formând rostul
(spaţiul dintre firele de urzeală în care se
inserează firul de bătătură). În acest mod,
a rezultat un dispozitiv de forma unei
rame mobile, denumit dispozitivul de
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ţesut

cu greutăţi, cu poziţie
9) [2, 6, 11].

mobilă

(fig. 8,

[5, 12]. Imagini ale războaielor de ţesut
verticale, cu greutăţi, sunt reprezentate pe
un vas din cultura Hallstatt, de la Sopron,
Ungaria (700 a.Chr.) [5], pe o stâncă, în
Camonica Valley, Italia (sec. al XIV-lea
a.Chr.) [5, 13] sau pe diferite vase din
epoca Greciei clasice timpurii (fig. 1O,
11) [5, 9, 11].

•••••••••••••••••••••••••

·······················••1
Fig. 8 Dispozitiv de ţesut cu
reprezentat pe un vas
grecesc (500 a.Chr.).

greutăţi,

Fig. 1OImagine de pe un vas
grecesc (560 a.Chr.)
reprezentând femei care fes la
un dispozitiv de ţesut cu
greutăţi.

Fig. 9 Dispozitiv de Jesut cu
reprezentat pe un vas
descoperit la Dunartepe,
Turcia (3000 a.Chr.).

greutăţi,

Printre cele mai vechi mărturii
despre războaiele de ţesut verticale cu
greutăţi, se află şi cele semnalate în
Ungaria, în siturile aparţinând culturii
Koros - fragmente de suporturi laterale,
din lemn, şi greutăţi de tensionare
(mileniile al VII-lea şi al VI-lea a.Chr.)

Fig. 11 Vas grecesc, descoperit la Chiusi,
Italia (500 a.Chr.), pe care este reprezentat un
dispozitiv de ţesut cu greutăţi.
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Acest tip de dispozitiv de ţesut a
rezolvat, pe lângă problema portabilităţii
sistemului de ţesere şi pe aceea a formării
rostului, simplificând operaţia de inserare
a firului de bătătură printre firele de
urzeală. În acest sens, prin înclinarea
ramei mobile se realiza şi înclinarea, faţă
de direcţia verticală, a firelor de urzeală
poziţionate peste bara de rost, şi , implicit,
formarea rostului. Deoarece acum
ţesătorul
avea posibilitatea să se
deplaseze, în timpul lucrului, în faţa
ţesăturii realizate, obţinerea unei ţesături
cu lăţime mai mare nu mai era
condiţionată de existenţa celei de a doua
persoane.
În cazul acestor dispozitive de
ţesut prevăzute cu greutăţi de tensionare,
lungimea urzelii, impusă de înălţimea
maximă la care putea să lucreze ţesătorul,
constituia un inconvenient care limita
lungimea ţesăturii realizate. Pentru a
obţine o urzeală cu lungimea mai mare, o
rezolvare, figurată pe un vas din Corint,
Grecia (600 a.Cbr.), a constituit-o fixarea
barei orizontale de care erau legate firele
de urzeală într-o poziţie mai înaltă. În
prima etapă a procesului de ţesere , pentru
a ajunge la zona de formare a ţesăturii ,
ţesătorul se urca pe un suport sau purta o
încălţăminte cu talpă înaltă [5).
O altă soluţie pentru realizarea
unei ţesături cu lungime mare, figurată pe
vasul de la Sopron, Ungaria (700 a.Cbr.),
a constituit-o practicarea, în sol, a unor
orificii în care intrau capetele firelor de
urzeală întinse de greutăţile ataşate . Pe
parcursul realizării ţesăturii , pentru a
aduce zona de formare a ţesăturii la o
înălţime

uşor

ţesătura formată

accesibilă

ţesătorului ,

era rulată pe bara din
partea superioară a războiului de ţesut.
Obţinerea
unei urzeli cu o
lungime mai mare se putea realiza şi prin

înfăşurarea

firelor de urzeală în jurul
greutăţilor de tensionare [5].
În afară de războiul vertical cu
greutăţi
ş1
de războiul orizontal,
mărturiile
arheologice documentează
existenţa unui al treilea tip de război , la
care urzeala era tensionată între două bare
orizontale, la fel ca şi în cazul războiului
orizontal, dar poziţia de lucru era
apropiată de direcţia verticală, ca şi în
cazul războiului vertical cu greutăţi . Acesta
era:

Fig. 12 Femeie din Turcia lucrând la un
război vertical cu dou ă traverse (după H. L.
Roth).

Războiul

ţesut

vertical,
prevăzut cu două traverse. Sistemul
firelor de urzeală era legat, la unul dintre
capete, de bara situată în partea
superioară a războiului (bara de urzeală) ,
iar ţesătura lucrată era rulată pe bara
situată în partea inferioară a războiului
(bara de ţesătură). În acest caz, sensul de
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realizare a ţesăturii era de jos în sus, iar
mişcarea prin care firul de bătătură era
îndesat în gura ţesăturii se realiza de sus
în jos (situaţie opusă celei din cazul
războiului vertical cu greutăţi) . În unele
reprezentări , cele două bare aveau şi rolul
de a consolida rama războiului de ţesut,
în partea superioară şi inferioară (fig. 12).
În alte reprezentări, bara de
urzeală era figurată separat, sub traversa
superioară a ramei războiului de ţesut [1 ,
2, 10, 11 , 14]. Cele mai vechi ilustrări ale
unui astfel de război provin din Egipt şi
au fost descoperite la Teba, în
mormintele lui Thutnofer (sec. al XV-lea
a.Chr.) şi al lui Neferronpet (sec. al XIIIlea a.Chr.) [5]. În majoritatea imaginilor
care prezintă acest tip de război , ţesătorii
sunt înfăţişaţi lucrând în poziţia şezând,
pe un scaun (fig. 13).

F ig. 13 Rep rezentarea unui război vertical cu
două traverse, descop erită la Teba, Egipt (sec.
al XIII -/ea a. Chr.)
(după E. J. W. Barber).

În acest caz, pe măsură ce lucrul
avansa, menţinerea zonei de formare a
ţesăturii la o înălţime uşor accesibilă
ţesătorului se realiza prin rularea ţesăturii
formate pe bara de ţesătură şi coborârea
barei de urzeală, ori de câte ori acest
lucru se impunea.
Şi în cazul acestui tip de război se
punea problema urzirii unei lungimi de fir
mai mari decât distanţa dintre cele două
bare. O modalitate de a asigura o lungime
suplimentară de urzeală consta în trecerea
urzelii prin spatele zonei de lucru, peste
una sau mai multe bare şi , în final, înapoi
la punctul iniţial de legare, la bara de
urzeală. În acest mod, urzeala era dispusă
sub forma unei linii curbe închise,
existând, astfel, posibilitatea obţinerii
unor ţesături de formă tubulară. Ţesături
tubulare realizate, probabil, pe un astfel
de război de ţesut cu două traverse, au
fost descoperite în Egipt (2000 a.Chr.) şi
în Danemarca (prima jumătate a
mileniului I a.Chr.) [5].
3. Concluzii
Investigaţiile efectuate, până în
prezent, nu au condus la localizarea, cu
exactitate, în timp şi spaţiu, a apariţiei
tehnicii de ţesere. Putem, însă, presupune
că meşteşugul ţeserii s-a dezvoltat şi
perfecţionat
odată
cu
evoluţia
civilizaţiilor
paleoliticului
supenor.
Cercetările întreprinse indică faptul că, în
preistorie, în cadrul culturilor specifice
fiecărei zone geografice, au fost inventate
diverse metode de realizare a ţesăturilor.
Diversitatea a fost determinată atât de
condiţiile naturale de mediu, cât şi de aria
de răspândire a diverselor tipuri de
materii prime specifice fiecărui areal
geografic
Principiul ţeserii, de la apariţia
primelor ţesături până în zilele noastre, a
rămas acelaşi. De-a lungul timpului,
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războaiele

de ţesut au suferit o sene de
modificări, în sensul perfecţionării, cele
mai
importante
fiind
legate
de
modalităţile de tensionare a firelor de
urzeală şi de formare a rostului.

14. La Baume, W., Die Entwicklung des
Textilhandwerks in Alteuropa, Ed. Rudolf
Habelt Verlag, Bonn, 1955, p. 118.
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INESTIMABILUL, MISTERIOSUL ŞI CONTROVERSATUL
TEZAUR MATERIAL ŞI INFORMAŢIONAL DE ORIGINE GETODACĂ. CONTRIBUŢII LA O MICĂ ISTORIE A PLĂCUŢELOR DE
LA SINAIA CUNOSCUTE SUB DENUMIREA „CRONICA GETĂ
APOCRIFĂ"

Lorin Cantemir
Gabriel Chiriac
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
Abstract: The paper focuses on the Geto-Dacian treasure of Sinaia that contained, upon its
discovery, a series of gold plates on which there were impressed, in relief, images and
letters of the Greek alphabet. As these plates were melted, most probably in 1892, copies
were made, in the mechanical workshops of Sinaia. The paper provides certain arguments
concerning the fact that these plates were catalogued and even published in Cronica Getă
Apocrifă pe plăcile de plumb, author Dan Romalo and there is pointed out the idea that the
treasure of Sinaia was not written on gold plates but on gold sheets. Many of these lead
plates, considered as "NO VALUE FAKES" draw the attention of certain researchers, such
as prof. eng. Viorel Ungureanu PhD, who tried to decipher two of these. The paper points
out, by means of comparative images, the analogy existing between the lead plates of
Sinaia and those impressed with Etruscan and Punic writings, concluding that these are
identical as representation

de o mică
istorioară, care începe cu
domnitorul Carol I. Ales
domn al României în 1866, Principele
Carol vizitează pentru prima oară
Mânăstirea Sinaia în perioada 5-6 august
1866. Viitorul rege este fascinat de
frumuseţea locurilor, cu precizarea că, la
acea dată, Sinaia era denumită Podul lui
Neag. Impresionat de eforturile pe care le
făceau călugării pentru aprovizionarea cu
apă a mănăstirii, Carol s-a îngrijit de

E

ste

vorba

captarea unor pâraie (Sf. Ana şi Peleş ),
care curgeau prin apropiere. În acest sens
reproducem afirmaţia ieromonahului
Nectarie Măgureanu, care afirma că „în
pustietatea locului trăiau călugări solitari
care se rugau pe vârf de munte, precum
făceau, probabil, cu mult înaintea noastră,
preoţii dacilor - zamolxienii". Încă din
secolul al XV-iea, călugări solitari sau
pustnici s-au adăpostit în crăpăturile
stâncilor şi în peşterile din zonă, mai
târziu în bordeie de piatră şi schituri de
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lemn. În zona apropiată Mânăstirii Sinaia,
la circa 5 km, a existat prima locaţie a
schitului Sfânta Ana, care ulterior a fost
mutat mai sus spre cota 1400. La circa
1km, se afla schitul Sfântul Nicolae care
astăzi nu mai există şi de care nici nu se
mai ştie.
DAN OLTEAN, în cartea Religia
Dacilor, face următoarea apreciere: el
susţine că, din punct de vedere metafizic
şi teologic, religia dacilor era foarte
asemănătoare cu cea creştină.
O primă observaţie cartografică a
autorilor privind zona în discuţie arată că
aceasta este muntoasă, marcată de
existenţa unor stânci, cum ar fi: Stânca
Franz Iosef sau Sfânta Ana, Muchia
Sfânta Ana, dar şi de prezenţa unei
peşteri denumită a lui Bogdan, în
momentul de faţă închisă publicului. De
asemenea, în zonă se găsesc surse de apă
potabilă ca: pâraiele Peleş şi Sfânta Ana.
Toate aceste condiţii ne permit să
avansăm
ipoteza că zona prezenta
condiţiile minime necesare pentru a fi
locuită de pustnici şi călugări solitari,
fiind izolată şi · depărtată faţă de alte
aglomerări umane. Preluând părerea lui
Dan Oltean se poate înţelege că religia
dacilor şi cea creştină nu au avut
elemente fundamentale antagoniste, ceea
ce ne permite să credem că unele locaţii
utilizate de preoţii zamolxieni au fost
preluate de slujitorii Bisericii Creştine.
Există chiar ipoteza că una din cele trei
locaţii amintite (cele două schituri şi
Mânăstirea Sinaia) ar fi fost construite pe
locaţia unei capişte (altar sau mic templu
păgân).

Conform basarabeanului Vitalie
Ustroi, fiecare trib getic sau dacic ar fi
posedat texte , scrise de Marele Preot, pe
un suport de aur sau alte materiale.
Aceste texte ar fi avut un caracter special
(sacru sau chiar magic) fiind închinate
zeilor sau nemuririi, de aceea au fost
depozitate cu grijă şi păzite. Acest lucru
ne face să credem că ascunzătoarea şi
paza acestor scrieri nu putea fi prea
departe, poate chiar în raza de observaţie
şi vieţuire a preoţilor daci şi ulterior
creştini.

Rolul hazardului
Din când în când, întâmplarea
face să găsim urme inestimabile al
istoriei noastre îndepărtate, dar invidia,
incapacitatea, frica unor pseudo-istorici
fac ca aceste valori, fundamentale uneori
pentru cunoaşterea noastră, să fie
desconsiderate, neglijate, lăsate într-o
condamnabilă
uitare,
poate
chiar
reprezentând o desconsiderare sau trădare
de neam, care slujeşte diverselor forţe
oculte sau chiar prostiei. În acest ultim
secol dintre incalificabilele reacţii avute
de peudo-istorici români, amintim doar
două:

Primo: Cu mulţi ani în urmă în
biblioteca unm grof maghiar din
Rohonczi s-a descoperit un document
consistent, un manuscris, denumit ulterior
Codex Rohonczi, scris într-un alfabet
necunoscut, aparent de nedescifrat. După
mai multe peripeţii, copia acestui Codex
a ajuns în mâna cercetătoarei Viorica
Enăchiuc, absolventă ·a Facultăţii de
Filologie din Iaşi, cu multiple preocupări
şi cercetări în domeniul arheologiei.
După circa 1O ani de eforturi deosebite şi
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complexe, cercetătoarea dezleagă Codul
Rohonczi şi susţine, pe bună dreptate
spunem noi, că acest cod este redactat
într-o limbă latină vulgară, dar scris cu un
ALFABET DACIC, de tip silabic.
PENTRU PRIMA DATĂ AVEM
EXISTENŢEI
ŞI
CONFIRMAREA
FOLOSIRII ALFABETULUI DACIC.
Autorii au crezut că acest lucru va
reprezenta un moment deosebit în viaţa
intelectualităţii româneşti şi va fi în
atenţia atât a mass-media cât şi a
publicaţiilor de specialitate. Ulterior am
constatat că am făcut o mare eroare, iar
uluiala noastră a fost de nedescris pentru
că atât pentru români cât şi pentru
civilizaţie s-a descoperit un nou alfabet,
eveniment care după importanţa sa nu are
voie să treacă neobservat. Din păcate,
probabil că ciuda, invidia şi alte
sentimente
negative
similare,
caracteristice unor umanoizi, i-au
determinat pe marii şi micii moguli în ale
istoriei să adopte o atitudine de aparentă
neobservare, mai exact de bagatelizare şi
desconsiderare „olimpiană'', ca metodă
de scoatere din circuit a informaţiei.
N .A. Conform practicilor stabilite
încă din antichitate de filozofii greci
lucrarea, bună sau rea, trebuia discutată şi
analizată
cu argumente ş1 contraargumente, ceea ce nu s-a făcut,
adoptându-se tacit o conspiraţie a tăcerii.
În pofida acestei strategii, marea
satisfacţie a autorilor este dată de faptul
că ediţia volumului, în ciuda unui preţ nu
chiar modic, s-a epuizat repede atestând
indubitabil interesul unui mare număr de
cititori, de toate categoriile, pentru acest
subiect şi indirect pentru veridicitatea lui.
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Mai mult, credem că mari specialişti în
interpretarea şi cunoaşterea operelor mai
puţin tehnice trebuie să înţeleagă că orice
cititor, chiar cu o instruire mai puţin
elevată, are şi foloseşte în mod instinctual
simţul analizei şi poate să-şi facă, într-un
mod conştient sau mai puţin argumentat,
o părere asupra valorii şi a veridicităţii
subiectului. Pe scurt, autorii, de fapt, nici
nu pot să-şi imagineze ce anume poate fi
contestat, în mod obiectiv, în acest Codex
Rohonczi, pentru că: manuscrisul autentic
a stat sute de ani în biblioteca unui grof;
limba latină vulgară nu se poate contesta,
iar scrierea dacică este logică prezentând
situaţii şi fapte care cu greu pot fi
imaginate. Mai mult, această scriere
dacică are particularităţi, cum ar fi: se
scrie de la dreapta la stânga şi de jos în
sus, caracteristici care, după cunoştinţa
autorilor, sunt unice.
Secundo: Un al doilea exemplu de
reacţie
pe
care
o
considerăm
antiştiinţifică este cel referitor la tezaurul
geto-dacic găsit la Sinaia şi intitulată
Cronica Apocrifă Geto-dacă, tezaur
trecut sub tăcere foarte mulţi ani şi
datorită lansării ideii că acest tezaur ar fi
rezultatul unei contrafaceri. În lucrările
care prezintă acest tezaur de multe ori se
apelează la sintagma scriere misterioasă,
când de fapt alfabetul folosit pe aşa-zisele
plăcuţe de plumb, copii ale plăcuţelor
originale, este alfabetul grec.
În această ordine de idei
reamintim că au fost mulţi cercetători
care au susţinut că dacii nu scriau fiind
mai puţin preocupaţi de această
problemă.
CA UN COROLAR AL
EVOLUŢIEI SCRIEREA DEVINE O
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NECESIT ATE A TEMPLULUI (A
SLUJITORILOR RELIGIOŞI ŞI A
TRONULUI REGAL).
După
părerea
autorilor
în
domeniul materiei vii superior organizate
există mai multe legi, consecinţe ale
evoluţiei acestora. Una dintre aceste legi
derivate s-ar referi la necesitatea
obligatorie de a se realiza, pe o anumită
treaptă
de dezvoltare materială şi
intelectuală a unei populaţii, o modalitate
de comunicare şi monitorizare alta decât
cea sonoră. Nu se poate concepe şi
1magma mc1 o orgamzare statală
importantă fără un mijloc de comunicare,
altul decât cel sonor a ordinelor, a
regulilor şi a dispoziţiilor date de
conducător către supuşii săi. De exemplu,
în China, în urmă cu circa 2000 de ani,
împăratul scria până la câteva sute de
edicte pe zi pentru administrarea şi
organizarea imperiului.
Alături de instituţia regală trebuie
să menţionăm instituţia clericală, care, în
mod cert, are cea mai lungă existenţă
relativ stabilă şi ~onstant organizatorică şi
doctrinară, păstrătoarea unor nepreţuite şi
încă
multe necunoscute comon de
informaţii.
Credinţele,
miturile,
rugăciunile şi ritualurile au fost transmise
şi în scris. Pentru aceasta era nevoie de
formarea scribilor şi a ştiutorilor de carte.
Instituţia clericală, oricare ar fi ea a fost,
peste tot, prima care s-a îngrijit să
formeze ştiutori de carte şi scribi,
cunoscători de fapt şi răspânditori ai
doctrinelor religioase ş1 ca urmare
scrierea, ca şi scribii, au căpătat în etapa
de început o conotaţie sacră şi ca atare nu
toată lumea avea acces la acest domeniu.

Este de neînţeles cum până acuma nu s-a
priceput că, pentru a menţine un regat ca
cel condus de Burebista sau Decebal,
dacii trebuiau să scrie. Scrierea a format
un liant al populaţiei, al mobilizării ei
pentru stările excepţionale. Pe scurt,
necesară
pentru
scnerea a
fost
comumcare sigură ş1 la distanţă,
informare şi formare a unor practici şi
deprinderi şi a unei unităţi de acţiune a
populaţiei
unm
stat,
pentru
conştientizarea
duşmanilor
ş1
pentru
mobilizarea în faţa marilor pericole.
Din cele mai vechi timpuri
conducătorii
de
comunităţi
erau
consideraţi descendenţi ai zeilor sau
trimişi ai acestora şi ca atare, într-o
oarecare măsură, erau nemuritori.
Această convingere i-a determinat cel
puţin să încerce să lase unele urme
nemuritoare, care să reziste timpului.
Piramidele, indiferent în ce parte a lumii
s-ar afla, au avut şi acest rol de a rămâne
în nemurire şi eventual de a facilita
întoarcerea la viaţa pământeană. Dar
numai construirea piramidei, fie ea mai
mare sau mai mică, trebuia să transmită şi
un mesaj explicit oamenilor. Această
datorie de a transmite mesaje a preluat-o
scrisul sub diverse forme: pictografică,
cuneiformă,
silabică,
alfabetică
de
diverse tipuri: fenician, grecesc, latin,
chirilic etc.
Desigur, în decursul timpului,
scrisul a evoluat în sensul simplificării
grafiei folosite şi în sensul redării mai
fidele a sunetelor care materializau stări,
sentimente, gânduri, obiecte sau percepţii
din ce în ce mai subtile. Primele desene
ale oamenilor preistorici găsite în peşteri
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vizualizează

impulsul uman de a reflecta
natura percepută, care a impresionat omul
generând acestuia prima emoţie, dar nu
numai atât. Simultan, a apărut şi dorinţa
de a face cunoscut şi celorlalţi semeni
această simţire, aceste impulsuri umane,
de comunicare către ceilalţi a senzaţiilor
şi sentimentelor umane. A rămas şi
astăzi, când ea se materializează prin
pictură, desen, scriere, cântec, sculptură
şi alte forme de trăire umană. Inevitabil
scrisul trebuia să apară cu atât mai repede
cu cât societatea era mai evoluată. La
nivelul de dezvoltare la care ajunseseră
dacii în timpul lui Burebista şi Decebal,
trebuiau să comunice prin scris. Probabil
că cei mai conştienţi de această necesitate
erau conducătorii militari şi cei a1
cultelor.
Ca once lucru deosebit ş1 nou
utilizarea scrisului era apanajul doar a
unei anumite pături apropiate şi utile
elitelor conducătoare, constituind în
acelaşi timp şi o metodă de dominaţie a
celor ignoranţi. Şi aici, ca în orice alt
domeniu, s-au găsit apostoli, împătimiţi şi
slujitori plini de abnegaţie şi gata de
sacrificiu pentru a păstra secretele şi
tainele domeniului. În acest fel aceştia se
considerau ca făcând parte din rândul
aleşilor, al puţinilor preferaţi de zei să fie
slujitorii şi propovăduitorii credinţei ceea
ce le creştea şi întărea motivaţia.
Perioada celor doi mari regi daci a
reprezentat etapa de dezvoltare a dacilor
care impunea apariţia şi utilizarea
obligatorie a scrisului, împrumutat sau
autohton. Dacă marii noştri istorici şi
filologi n-au înţeles aceste lucruri pe care
viaţa le cere, nu este vina autorilor. Una
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din problemele foarte importante ale
scrisului este suportul şi tehnologia
folosită pentru scriere astfel încât scrierea
să dureze cât mai mult şi să fie cât mai
clară evitându-se înţelegerile greşite ale
mesajelor.
Când şi cum s-a inventat
scrierea
În jurul anului 3300 î.Hr. în
Summer, oraşul Uruk, aflat în spaţiul
actual al Irakului, se inventează scrierea
cuneiformă care avea circa 400 de semne.
Acestea au o dublă valoare: ideografică pictografică
şi
fonetică.
Semnele
reproduc obiecte şi realităţi legate de ele,
iar mai târziu acestea corespund unor
sunete, deci încep să se lege direct de
vorbire.
Primul material suport pentru
sens a fost
argila. Plasticitatea ei
permitea scrierea prin imprimare a
semnelor grafice cu ajutorul unei trestii
tăiate (calama), care lăsa o urmă de forma
unui cui în suportul de argilă de forma
unei tăbliţe. Ulterior, prin ardere, ele
deveneau rigide, dar şi casante. De
menţionat că alături de tăbliţe s-au găsit
chiar cărămizi pe care erau imprimate
caracterele cuneiforme. Precizăm că
scrierea cuneiformă nu permite o citire
uşoară, fiind vorba mai mult de o
descifrare a ei, care nu este chiar rapidă şi
exactă. Din aceste motive scrierea s-a
perfecţionat, pasul următor fiind apariţia
hieroglifelor în Egipt, pe suport de piatră.
În pofida dificultăţilor de scnere
hieroglifele realizate în piatră sunt
preferate pentru păstrarea lor în timp.
Este de înţeles că o scriere
pictografică
poate reda mai bine
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substantivele, iar restul noţiunilor pot fi
mai mult sugerate, deci trebuie deduse
fiind o activitate intelectuală de tip
rebusist ce limita numărul de utilizatori.
Era deci normal să se caute un alt tip de
scriere mai permisivă, mai precisă, mai
rapidă,
mai uşor de descifrat ş1
bineînţeles mai sigură. Este de subliniat
faptul că oricare ar fi limitele scrierii
cuneiforme, ea a reprezentat prima
modalitate de transmitere de mesaje şi
comunicare interumană fără să se
folosească vorbirea limitată de distanţă şi
de puterea de emisie şi de pierderea
mesajului în spaţiul înconjurător. Totuşi,
scrierea cuneiformă a iradiat în spaţiul
riveran Uruk-ului răspândindu-se în timp
astfel: 2500 î.Hr. Valea Indusului; 1700
î.Hr. Creta; 1200 î.Hr. China; 500 î.Hr.
scrisul apare în America Centrală.
O serie de informaţii susţin faptul
că în jurul anului 3250 î.Hr., tehnologia
scrisului pe tăbliţă de argilă a ajuns în
Egipt. Mai mult, s-a găsit o bucată de
cărămidă
smălţuită,
considerată
ca
aparţinând lui Iţamses II, pe care erau
reprezentate deja hieroglifele - o scriere
evoluată faţă de cea cuneiformă având
mai multe posibilităţi de exprimare. Cu
toate că scrierea cuneiformă a continuat
să fie folosită, utilizatorii erau conştienţi
de limitele suportului ceramic şi de
fragilitatea lui în raport cu timpul şi
manipularea. Probabil că dorinţa de
nemurire i-a preocupat şi obsedat pe toţi
oamenii, dar a fost mai mare la
conducă~ori, ceea ce explică faptul că
marele Hammurabi a realizat, în 1750
î.e.n., gravarea codului său de legi în
piatră. Nu ştim dacă acest cod a fost

imprimat şi pe tăbliţe ceramice, dar cel
rămas este cel imprimat cod în piatră
pentru nemurire.
Această practică a fost folosită şi
de faraoni pentru a imortaliza viaţa şi
faptele lor. Hieroglifele şi realizarea lor
nu erau accesibile pentru prea mulţi
oameni. Trebuia însă păstrată o
modalitate de comunicare, dar aceasta
trebuia simplificată, ieftinită. În acest
sens suportul de piatră a fost înlocuit cu
papirusul. Spre ştiinţă: papirusul se
fabrică din măduva aşa-numitei trestii de
hârtie, care se taie în fâşii ce se aşează în
două straturi: primul este realizat din fâşii
puse una lângă alta vertical, în lungul lor,
iar pe spatele acestora se aşează alt strat
de fâşii dispuse orizontal, formând astfel
un fel de suprafaţă de tip grilă. Aceasta
era umezită şi presată şi datorită structurii
organice şi presiunii se uniformiza, după
care se usca, iar colile obţinute se rulau în
suluri păstrate în suporturi de piele.
Papirusul a apărut în mileniul IV î.Hr.
Cel mai vechi sul de papirus nescris s-a
descoperit într-un mormânt din Saqquara,
datând din timpul primei dinastii
egiptene. Mormântul a fost datat ca fiind
din anul 3035 î.Hr. De altfel, papirusul a
fost utilizat nu doar pentru scris, din el se
puteau confecţiona coşuri, bărci, frânghii,
chiar materiale de construcţie şi hrană.
Astfel, rădăcinile se foloseau ca aliment.
Credem că aceste utilizări au fost mult
înaintea datei de folosire a papirusului
pentru scris. Papirusul are totuşi o
anumită
fragilitate şi o anumită
sensibilitate la clima umedă. Până la
apariţia papirusului, egiptenii scriau cu
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pensula şi cu cerneală pe diverse piei, pe
pietre, lemn sau calcar.
Prin apariţia papirusului s-a făcut
un mare pas înainte pentru întreaga
civilizaţie, informarea şi comunicarea
fiind realizate mai repede, mai ieftin,
fiind accesibilă mai multor oameni.
Egiptul a devenit un mare producător şi
exportator de papirus, pentru ţările
mediteraneene, mai ales pentru cele în
care clima era uscată favorizând păstrarea
papirusului.
Inventarea alfabetului
Creşterea numărului de utilizatori
ai scrisului pe papirus a pus mai bine în
evidenţă limitele scrierii pictografice, la
care, principiul de bază este un semn
grafic pentru noţiunile de tip substantiv.
Cei care au rezolvat problema au fost
fenicienii, care, aproximativ în jurul
anului 1000 î.Hr., au început să scrie
folosind un alfabet. Acesta foloseşte un
alt sistem şi anume utilizează un semn
grafic şi simplu pentru un sunet.
fenician
este
de
tip
Alfabetul
consonantic, adică este format doar din
consoane, în număr de 22, reprezentate
prin semne distincte. Vocalele trebuie
deduse din context, ceea ce a făcut ca
alfabetul fenician să nu fie folosit de toate
limbile. De exemplu pentru limba
română, cuvinte ca eu, ea, ei, ea, ie, oaie,
nu pot fi scrise şi deduse.
Cu toate aceste limite, alfabetul
fenician a const1tu1t baza scnem
alfabetice, fiind şi cel care a permis
naşterea altor alfabete ca: ebraic, arab,
grec, latin şi chirilic. Inventarea
alfabetului a deschis poarta utilizării sale
de către un mare număr de oameni.

Aceştia

vor învăţa şi utiliza mai uşor şi
mai des comunicarea prin scris, fapt care
a constituit ca necesarul de suport pentru
scris să crească spectaculos.
Dintre cele cinci alfabete, care
folosesc principiul fenician şi o parte din
semnele grafice, trebuie să remarcăm în
mod special pe cel grec. Grecii au făcut
ultimul mare pas important în scris, ei
introducând semne distincte pentru tot
setul de vocale, ceea ce a permis
alfabetului grec să fie folosit pentru o
serie de limbi. Acest mare pas făcut de
greci este o invenţie complementară
fenicienilor, într-o primă formă mai
grosieră, solicitând mai mult înţelegerea.
În aceleaşi timp această scriere cu semne
pentru toate sunetele nu putea nuanţa
exprimarea: mai tare, mai moale, mai
închisă,
mai deschisă etc. Ulterior
scrierea a mers spre nuanţarea sunetelor
reprezentate apărând scrierea fonetică, o
scriere mai fidelă. La nivelul la care a
ajuns scrierea ea îşi îndeplineşte mai bine
rolul de modalitate de comunicare prin
grafie relativ simplă, distinctă, uşor de
executat, de citit şi înţeles şi fără
ambiguităţi.

Unele elemente privind suportul
scrierii alfabetice
Fără un suport convenabil scrierea
devine mai puţin eficientă şi mai greu
accesibilă. Pe scurt, un suport trebuie să
îndeplinească unele condiţii: să se obţină
cât mai uşor şi cât mai ieftin, să fie uşor
de depozitat şi de utilizat, să nu se
degradeze la variaţii de umiditate şi de
temperatură, să fie de volum şi greutate
redusă şi să depoziteze cât mai multe
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informaţii

care

să

fie preluate comod

şi

rapid.
Apariţia

primei scrieri cuneiforme
şi a suportului de argilă nu a fost
întâmplătoare
în spaţiul sumenan,
civilizaţia înfloritoare care s-a născut
între Tigru şi Eufrat (considerat şi locul
Raiului), caracterizată printr-o abundenţă
de produse şi o dezvoltare fără precedent
a meşteşugurilor trebuia administrată,
gestionată şi repartizată şi ca atare era
sigur necesar un sistem de numeraţie şi
evidenţă cel puţin elementară în care
numărul de linii sau beţişoare avea un rol
esenţial. Ideea de a imprima aceste
informaţii, în argila umedă, era la
îndemâna sumerienilor pentru că mersul
pe malurile celor două mari râuri, în
pământul moale şi poate chiar argilos nu
putea să fie un exemplu mai bun pentru
apariţia scrisului şi a suportului său.
Desigur, tăbliţele arse erau mai rezistente,
dar casante.
Migrarea cuneiformelor în China
a stimulat apariţia scrisului şi aici, dar
chinezii au căutat un alt suport. Astfel, în
mileniul II î.Hr. au folosit fâşii de
bambus de obicei lungi, înguste, care nu
se puteau plia, iar chinezii nu s-au oprit la
acest suport. Astfel, dovezile arheologice
au arătat că a existat şi o primă formă de
hârtie descoperită în zonele aride din
China, realizată din cânepă şi pânză de in
vechi. Se presupune că această pânză a
apărut în secolul II î.Hr. sau chiar mai
înainte în secolele VI şi V î.Hr. Atestările
sigure spun că procedeul de producere al
hârtiei aparţine eunucului imperial
CAILUN. Cronicile consemnează că, în
anul 105d.Hr., acesta a făcut un ZHI (o

rogojină

de fibre rebutate) din scoarţă de
copac, resturi de cânepă, haine zdrenţuite
şi vechi plase de pescuit. Drumul hârtiei
spre Europa a urmat, se pare, faimosul
drum al mătăsii. Legendele spun că în
anul 751 d.Hr., soldaţi musulmani au
capturat câţiva fabricanţi de hârtie
chinezi. E greu de spus cum a ajuns
tehnologia hârtiei în Europa, sigur este
faptul că, liderii mauri ai Spaniei au
înfiinţat o fabrică de hârtie. Astfel, prima
fabrică (moară de hârtie) a fost construită
în Europa în 1150 la Jativa, Spania, după
care au urmat în 1270, Fabriano, în Italia,
1338 , Troyes în Franţa, 1390, în
Germania, 1494 în Anglia.
În România negustorul Hans
Fucks împreună cu Johannes Benkner
instalează la Braşov, în anul 1539, prima
moară de hârtie (Officina chartacea).
După cum se poate constata, numărul de
mori de hârtie a crescut relativ lent. De
precizat că până la apariţia hârtiei, în
cantităţi îndestulătoare, în Europa a
continuat scrierea pe papirus până în
secolul XI, mai ales acolo unde clima
uscată permitea. Probabil că papirusul nu
rezista la ger, ceea ce explică lipsa lui din
ţările cu climă friguroasă.
Alături de papirus, în Imperiul
Roman se foloseau ca suporturi de scris
mici plăcuţe de mărimea unui bloc-notes
de lemn simplu de stejar. Astfel, la
Vindolanda, Scoţia, s-au găsit circa 100
de plăcuţe de stejar cuplate două câte
două, ca şi când ar fi cărţile unui notes.
Tăbliţele au fost scrise între anii 83 şi 105
d.Hr., fiind inscripţionate cu cerneală
realizată din praf de cărbune. Mai
menţionăm că alături de aceste plăcuţe
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simple, în Imperiul Roman se scna pe
plăci de lemn, prevăzute cu ramă
marginală jur-împrejur, între care se
punea un strat de ceară pe care se scria
prin zgâriere. În România s-au găsit
multe asemenea plăcuţe de ceară, câteva
din ele în minele de aur de la Brad.
Despre suportul de scris cel mai
scump şi cel mai nobil.
Plăcuţele de aur sau mai exact
foiţele de aur din Tezaurul de la Sinaia
Conform tradiţiei locale şi a unor
informaţii neoficiale care au circulat în
zona descoperirii, cu ocazia lucrărilor de
captare şi regularizare a pâraielor Sfânta
Ana şi Peleş, s-au făcut o serie de lucrări
pentru facilitarea aprovizionării cu apă a
Mânăstirii Sinaia şi pentru asanarea
mlaştinilor din Poiana Văcăriei, aflată în
zona acestora. Cu această ocazie s-a
descoperit un tezaur geto-dacic, având o
mulţime de aşa-zise plăci de aur, pe care
erau imprimate în relief litere şi imagini,
literele fiind din alfabetul grecesc. Alături
de aceste valori, lucrătorii ar mai fi
descoperit monede de tip maia şi sarmis.
Se spune că ambele tezaure au intrat, întrun mod tacit, în posesia noului rege Carol
I. Înainte ca tezaurul de aur să fie dat la
topit, rămâne cert faptul că, la indicaţia
Principelui Carol I au fost făcute copii
din plumb după foiţele de aur. Aceste
copii au fost executate, după toate
probabilităţile, la atelierele mecanice din
Sinaia, care ulterior a constituit nucleul
unei fabrici de cuie înfiinţată în 1892.
Copiile realizate în plumb au fost
lăsate, pentru păstrare, în grija Mânăstirii
Sfântul Nicolae. Aici apar unele
incertitudini pe care istoricii nu s-au
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străduit să

le clarifice. Astfel remarcăm
că Mânăstirea din Sinaia nu are hramul
Sf. Nicolae, ci cel al Fecioarei Maria. Din
informaţiile pe care le avem, Sfântul
Nicolae este numele a două schituri, unul
la circa 1 km de Mânăstirea Sinaia, al
doilea aflat la Predeal. Pe locul schitului
de la Predeal, în 1774, a început
construcţia actualei mânăstiri, care este o
mânăstire de maici şi care nu a avut nici o
legătură cu aceste tăbliţe de plumb.
Aceste plăcuţe de plumb se pare că au
fost date în păstrarea Mânăstirii din
Sinaia, amplasată mult mai aproape de
locul găsirii tezaurului şi cu posibilităţi
mult mai bune de a le adăposti şi păstra.
De altfel, din toate plăcuţele de plumb,
care ulterior au ajuns la Muzeul Naţional
de Arheologie din Bucureşti, în Muzeul
Mânăstirii Sinaia mai există astăzi doar
două
plăcuţe,
una
de
formă
dreptunghiulară, iar a doua de formă
discoidală.

O denumire improprie
Conform accepţiunii normale şi
obişnuite, noţiunea de placă sau plăcuţă
reprezintă un corp material cu două
suprafeţe plan-paralele, ale căror lungime
şi lăţime sunt mult mai mari decât
grosimea acestui material, cu precizarea
că această grosime este astfel aleasă încât
să asigure plăcii o anumită rezistenţă
mecanică la încovoiere, la rupere, la
deformare, cum este cazul cunoscutelor
plăci de beton armat, al plăcilor turnante
sau al plăcilor de acumulatori sau
fotografice.
Noţiunea de plăcuţă este corect
utilizată la plăcuţele de lemn de stejar de
la Vindolanda, pe care soldaţii romam
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scriau scrisori către casă, precum este la
fel de corectă ca utilizare şi în cazul
plăcuţelor de gresie sau faianţă sau chiar
pentru plăcile de plumb de la Sinaia, ce
reprezintă copiile după mesajele de pe
foile de aur. Noţiunea normală de plăcuţă
presupune imposibilitatea deformării
acesteia pentru reliefare şi ca atare,
pentru a se obţine acest lucru, aşa-zisa
plăcuţă trebuie să aibă o grosime mică.
După părerea autorilor, tezaurul
de la Sinaia nu a fost scris pe plăcuţe de
aur, ci pe foi de aur care permiteau
deformarea plastică a lor, cu ajutorul unor
poansoane, câte unul pentru fiecare literă,
ce permiteau, prin baterea lor pe o
suprafaţă,
reliefarea
caracterului
poansonului pe cealaltă faţă a foii de aur.
Pentru a obţine această reliefare a scrierii,
foaia de aur utilizată nu putea depăşi în
principiu grosimea de 0,5mm.
Dubla valoare a aurului folosit
ca suport pentru scris
Pentru autori este foarte clar şi
sigur că în tezaurul de la Sinaia nu au
existat plăci de aur, ci foi de aur, pe care
nu putea fi utilizată o cerneală sau o
vopsea care să fie adezivă la suportul de
aur şi să reziste în timp.
Ca urmare dacii care s-au ocupat
de această problemă au optat pentru
inscripţionarea mesajului prin deformareimprimare, pe un material nobil, ce nu se
combină cu alte substanţe naturale şi
inoxidabile. Rezultă deci că pnma
valoare a acestui tezaur rămâne cea
intrinsec materială.
Se ştie că în Dacia regală toate
minele de aur erau în proprietatea regelui,
aurul, în general, fiind destinat elitelor,

fie ele războinice sau bisericeşti. În
această
categorie intră şi preoţii
zamolxieni, care l-au utilizat sub diverse
forme în timpul ritualurilor. În acest fel,
aurul a căpătat o componentă sacră: el
aducea lumina zeilor ce consta în
percepte, credinţe şi reguli, care erau mai
bine respectate şi aplicate de populaţie
dacă veneau de la zei.
Rezultă deci că tezaurul de la
Sinaia a fost gândit atât pentru nemurire,
cum au făcut-o şi hieroglifele faraonilor,
dar ca şi o Biblie zamolxiană, ca un
mesaj al zeilor către popor care trebuia
cunoscut şi respectat pentru eternitate.
Din
păcate
acest
tezaur
inestimabil pentru istoria noastră, care se
pare că a fost scris după ocuparea Daciei
de romani, din diverse motive obscure şi
condamnabile nu s-a bucurat de atenţia
autorităţilor şi a specialiştilor în domeniu.
Astfel, în momentul de faţă nu există nici
un document oficial din care să rezulte:
cum a fost găsit acest tezaur, cine l-a
găsit, unde şi cine l-a preluat. În jurul
acestui tezaur s-a instaurat o conspiraţie a
tăcerii şi ca lucrurile să iasă din atenţia
specialiştilor şi a factorilor de decizie, s-a
lansat teoria perfidă a falsurilor. Printre
cei învinuiţi şi bănuiţi, fără dovezi certe
de realizarea acestor falsuri, s-au numărat
atât marele Haşdeu, cât şi marele Nicolae
Densuşianu, care şi-a sacrificat 30 de ani
căutând,
prin
diverse
biblioteci,
documente care ar putea lămuri şi finaliza
faimoasa lui lucrare Dacia Preistorică.
Teoria falsurilor nedemonstrată
direct şi concret, sprijinindu-se pe o
argumentaţie indirectă şi pe supoziţii
foarte discutabile, a îndepărtat şi inhibat
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pe cei care ar fi putut să se ocupe de acest
tezaur, astfel încât, timp de circa 100 de
ani, aproape că nu s-a mai auzit de acesta.
În jurul tezaurului au apărut diverse
legende care pot duce la speculaţii. La o
primă încercare de verificare a acestora,
s-au constatat multe inadvertenţe între
diversele variante oferite de cercetători cu
locaţii false, chiar inexistente. Mai mult
nu s-a făcut, după ştiinţa noastră, nici o
fotografie a foilor de aur originale care să
permită o analiză ştiinţifică.
Se poate menţiona că dacii nu au fost
singurii care au scris pe foi de aur. De
exemplu, în localitatea Pyrgi din Italia au
fost descoperite mai multe foi de aur
(figura 1), după aprecierea noastră chiar
mai subţiri de 0,5mm, pe care erau
imprimate litere ale alfabetului etrusc şi
punic (cartaginez). Alături de litere sunt
imprimate şi unele desene. În cazul acesta
foile de aur erau de format lamelă,
lungimea lor fiind de circa două ori mai
mare decât lăţimea. Mesajul scris era
imprimat pe lăţimea lamelei care
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de aur reprezenta circa o treime din foaia
normală de A4.
Alături de foi dreptunghiulare de
aur s-au găsit (mai puţine) altele de formă
circulară, care permiteau inscripţionarea a
circa 30 de litere pe un rând. Conform
părerii noastre, fiecare literă se putea
încadra într-un spaţiu de 4x4mm.
Referitor la numărul de foi de aur unele
legende susţin că numărul lor varia între
40 şi 60 de foi găsite în peştera Sfânta
Ana (N .A. - din primele verificări făcute
de autori rezultă că în zona Sinaia nu
există o asemenea peşteră, ci doar peştera
numită a lui Bogdan). Alţi cercetători ,
printre care şi Aurora Peţan, o cunoscută
partizană a curentului dacologic, afirmă
că nu este exclus ca numărul lor să se
ridice la 220. De altfel, din câte se spune,
asemenea foi de aur s-ar fi găsit la
Moscova (probabil este vorba de tezaurul
nostru) şi în Bulgaria, dar tot atât de
probabil este faptul ca vreo 40 de foi de
aur se află în seifurile Băncii Naţionale a
României.

conţinea16

rânduri,
pe
fiecare
rând
erau
dispuse
câte 15 litere.
priveşte
Cât
foile de aur de
la Sinaia, se
spune că ele
aveau
aproximativ
dimensiunile
de
15x10cm
sau chiar mai
lungi, circa 18-20cm. O asemenea foaie

Fig. 1 Foi de aur cu scriere punică şi

etruscă
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ŞI prietenă

cu mama lui Dan
Romalo. Acesta fotografiază,
în timpul celui de-al doilea
război mondial, mai multe
plăci
de plumb aflate în
subsolul Muzeului Naţional de
Antichităţi. Cartea lui Romalo
prezintă ansamblul de vestigii
format din plăci de plumb,
copii ale foilor de aur, plăci
depozitate, în
1940,
la
Naţional
de
Institutul
Arheologie din Bucureşti.
Alături de fotografii putem
semnala şi studiile făcute de
Romalo privitor la conţinutul
textelor de pe plăcuţele de
plumb.
O crimă făcută la
adresa istoriei şi culturii
daco-româneşti

Fig. 2 Vase dacice de aur din tezaurul de la
Rădeni, Judeţul Neam/
După

foarte mulţi ani de tăcere
subiectul acestui tezaur a fost readus în
atenţia
generală
de
inginerul
electromecanic Dan Romalo. Acesta
sparge conspiraţia tăcerii şi publică o
carte intitulată Cronica Getă Apocrifă pe
plăcile de plumb. Din nou hazardul a avut
un rol important: Dan Romalo, student la
Politehnica din Bucureşti , a avut ocazia
să vadă o placă de plumb oferită de către
Mărioara Golescu, medievistă de mare
cultură, pasionată de istorie şi arheologie

Foarte multe dintre
aceste plăci de plumb au fost
etichetate drept „UN FALS
FĂRĂ NICI O VALOARE".
Din păcate puţim dintre
specialiştii în domeniu ar fi trebuit să
reacţioneze la aceste defăimări. Încă o
dată hazardul a avut un rol benefic: şi de
data aceasta un alt inginer mecanic,
absolvent al Facultăţii de Mecanică din
Iaşi , secţia TCM, actualmente prof.dr.ing.
la Universitatea din Bacău a fost atras de
această
temă
şi
după
o muncă
îndelungată, de circa 5 ani a reuşit să
descifreze informaţiile transmise de
strămoşii noştri care permit cunoaşterea
mai bună a acelei perioade. Pentru
exemplificare prof. dr. ing. Viorel
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Ungureanu traduce, descifrând două
dintre plăcuţele de plumb.
În ceea ce priveşte marii patrioţi
din rândul istoricilor şi arheologilor
constatăm că au găsit o nouă versiune a
fabulei lui Esop Vulpea şi strugurii,
considerând că strugurii nu sunt acri, dar
sunt falşi. În imaginile din figura 1 sunt
prezentate trei foi de aur, imprimate cu
grafie etruscă şi punică. Presupunem că
acestea sunt apropiate, ca reprezentare, de
foile de aur găsite la Sinaia. Este
recunoscut faptul că dacii erau meşteri în
prelucrarea argintului şi aurului. Spre
exemplificare, imaginile din figura 2
prezintă trei vase dacice din tezaurul de la

Rădeni, Neamţ,

realizate din foaie de aur
prin batere pe un calapod de lemn. De
admirat la aceste vase, care sunt expuse
la Muzeul Judeţean din Piatra-Neamţ,
este fălţuirea marginilor şi nituirea
urechilor acestora cu este similară celor
actuale.
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ÎNCEPUTURILE MOTOCICLETEI. CĂLĂTORIE ÎN TIMP

Carmen Păduraru
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu" laşi

Abstract: The paper describes the most important moments that marked the invention and
development of one of the most used means of locomotion used by man, more precisely the
motorcycle. There are pointed out the efforts undertaken by constructors with regards to the
practica! achievement of a motorcycle, that led to the creation of the first two-wheel device
with two cylinders and one steam engine, using coal as fuel. Later on, the technical means
improved as a result of severa! inventions that led to the creation of the spark plug, magneto,
chain belt, as well as of other devices that can be identified on modem motorcycles.

N

1c1 nu a
apărut

încă

bine
bicicleta, când deja se
căutau
metode
de
îmbunătăţire a ei, astfel
încât inventatorii acelor
timpuri au început să se
întrebe, dacă nu se poate
circula mai rep€de, mai
comod, fără a pedala. De
aici nu a mai fost decât un
pas până la apariţia
maşmane1, ce se va nurm mai târziu
motocicletă. Să începem aşadar călătoria
noastră în timp.
„Velocipedraisivaporianna" reprezintă o
tipăritură din colecţia Muzeului de ştiinţe
din Londra, care prezintă încercările de
realizare practică a unei noi „biciclete cu
aburi" sau a unei „Drezină" cu aburi,
după cum mai erau denumite bicicletele
în acea vreme.

„ Velocipedraisivaporianna" (1818, Germania şi

Fran/a)

Dispozitivul a fost inventat în Germania,
iar maşinăria a fost încercată la 5 aprilie
1818, în Grădinile Luxemburg din Paris.
Velocipedul cu aburi Michaux-Perreaux
avea la bază o bicicletă Michaux,
maşinăria fiind completată cu un mic
motor cu aburi Perraux. Vehiculul se află
în prezent la Muzeul Île de France.
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Velocipedul cu aburi Michaux-Perreaux
(] 868-1869, Franţa)
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Tricicleta cu aburi a fost construită de
către americanul George A. Long şi este
expusă la Muzeul Smithsonian
din
Washington D. C.
Petrol-ciclul Butler avea un motor
în 4 timpi şi răcire prin apă ce dispunea
de o cutie de viteză care îi asigura aprox.
600 rot./min. În eforturile sale de a o
îmbunătăţi, englezul Edward Butler a
reuşit să creeze bujia, magnetoul şi încă
multe alte dispozitive pe care le regăsim
şi la motocicletele modeme.

Contemporan
cu
MichauxPerraux din Franţa,a fost velocipedul cu
aburi creat de inginerul american
Sylvester Howard Roper care reprezentat
prima maşinărie cu motor pe două roţi,
doi cilindri şi motor cu aburi, alimentat
cu cărbuni.

Petrol-ciclul Butler (] 884-1886, Anglia)

Velocipedul cu aburi Roper (1869, SU.A)

Motocicleta cu aburi Copeland a rezultat
dintr-o încrucişare nereuşită între o
bicicletă a vremii şi un motor cu aburi.
"Maşinăria" poate fi văzută la Muzeul
Arizona din Phoenix, S.U.A.

Tricicleta cu aburi (1880, S. U.A.)

Motocicleta cu aburi Copeland (] 885, S. U.A.)
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Indiscutabil este faptul că, prima
realizare practică a unui vehicul care să
răspundă definiţiei unei motociclete, le
aparţine germanilor Wilhelm Maybach
(1846-1929) şi Gottlieb Daimler (18341900). Aceştia au adaptat unui velociped
cu roţi de lemn, un motor de un cilindru
cu ardere internă, montat vertical, în
centru, alimentat cu benzină, pe care
Daimler îl numeşte Rustica şi care
reprezintă
precursorul
motocicletei.
Invenţia avea patru roţi - o roată în faţă,
una în spate şi două roţi mici pentru
stabilizare, montate pe arcuri, în lateral un fel de sprijinitori care se utilizează şi
astăzi la bicicletele pentru copiii care abia
învaţă să le pedaleze. Atingea modesta
viteză de 12 km/h, prea mult însă, dacă
ne gândim la roţile sale căptuşite cu
metal, care zdrăngăneau cumplit.

Rustica lui Daimler (1885, Germania)

Bicicleta cu aburi afraJilor Hilderbrand
(1889-1896 - Germania-Fran/a)

În
1889,
fraţii
Hilderbrand, din
Germania, au realizat un prototip ce
folosea un mic motor cu aburi, însă la
începutul anului 1890 l-au abandonat
pentru unul ce folosea un motor cu
combustie internă. Porecla ce i-a fost dată
era "Dalifol".

Motocicleta Hildenbrand şi Wolfmu/ler(J894189 7, German ia şi Franja)
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După

ce au realizat prototipul
motocicletei pe aburi, fraţii Hildebrand sau asociat cu Alois Wolfmliller pentru a
fabrica un prototip după un proiect
patentat, în anul 1894, de Wolfmuller şi
Hans Geisenhoff. Aceasta poate fi
considerată prima motocicletă fabricată
în serie. S-au produs mai mult de 1.000
de unităţi dintr-un vehicul echipat cu un
motor cu doi cilindri, în doi şi apoi în
patru timpi. Cilindrii erau paraleli şi
dispuşi orizontal; fiecare ataca arborele
roţii din spate printr-o bielă, roata
constituind volantul motorului, sistem
asemănător cu cel de la locomotiva cu
aburi. Astfel, roata spate avea rol de
volantă, pe lângă cel de rulare, şi datorită
coeficientului mare de frecare era nevoie
de arcuri care să ajute la revenirea
pistoanelor la punctul maxim superior.
Uleiul de ungere era stocat în ţevile din
care era confecţionat cadrul.
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Conceptul de tricicletă cu motor a
fost readus în discuţie, în anul 1895, de
francezii Dion, Bouton şi Trepardoux,
care au produs 15.000 de exemplare,
dintr-un asemenea produs. Contele De
Dion, un mare entuziast al motoarelor a
reuşit modificarea unui motor Daimler,
care producea 0,5 cai putere şi avea
1220cm3 . Motorul cu patru timpi şi
aprindere electrică dezvolta o putere de
3/4 CP şi asigura tricicletei performanţe
onorabile.
După
1900 ş1
câteva
modificări s-a ajuns la 4,5 CP, iar în 1903
la 12CP. Holden-ul dezvolta 3 CP, la
430 rot/min, adică aproximativ 30 de
km/h.

"Penningto-ul" (1895-1896, S. V.A.şi Anglia)

Se pare ca motocicleta are o
singură valva
la carburator. Pentru
dreptul de comercializare E.J. Pennington
a primit 500.000$, însă nu a intrat
niciodată în producţie .

Tricicleta De Dion-Bouton (1895-1902,

Franţa)
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Bicicleta cu motor "Holden" (1896-1902 Anglia)

În 1897, francezii de origine rusă,
Eugene şi Michel Werner, au prezentat la
Salonul de la Paris o bicicletă cu motor,
pe care au înregistrat-o ca marcă sub
numele de "Motocyclette" (motocicleta),
cuvânt care, în scurt timp, a intrat în
limbajul curent. Plasat la început
deasupra roţii din faţă, motorul a fost
fixat apoi înaintea ghidonului, transmisia
efectuându-se printr-o curea din piele. În
1900, motorul a fost amplasat la baza
cadrului, dând astfel motocicletei forma
sa definitivă, pe care o cunoaştem astăzi.
Adevărata explozie a motocicletei s-a
produs, însă, în momentul în care cureaua
a fost înlocuită de o transmise cu lanţ.

Bibliografie:
Bicicleta cu motor "Beeston" (1898-Anglia)
Produsă

de Beesţon Cycle Co., Bicicleta
cu motor era capabilă sa ajungă la
aproape 40 km/h cu motorul său de
1,75CP.
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Motocicleta "Werner"(FranJa. 1897-1902)
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ZBORUL-ÎNTRE LEGENDĂ ŞI REALITATE
Adrian Puişoru
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi
Abstract: The papers describes the evolution of the propulsion means used by man in order
to achieve flying since the end of the 18 th century until the beginning of the 21 st century.
There are pointed out the efforts of different people for the reconstruction of flying devices
beavier than air, of propulsion means, and of the most important flying tests carried out by
famous constructors. There are specified the most important types of passenger airplanes,
carrying out flights at present as well as the modem propulsion means they use (nuclear puise,
radiolocation etc.).

mul a început să cugete
la posibilităţile sale de a
imita zborul păsărilor din
cele mai îndepărtate timpuri. Este foarte
probabil ca omul primitiv să fi privit cu
invidie la păsările care îşi luau zborul,
atunci când încerca să le prindă, pentru a
avea ce mânca. Este de asemenea
probabil ca tocmai în această situaţie să fi
născut în mintea sa primele idei în
legătură cu zborul. Aceste idei mai pot fi
puse în legătură şi cu dorinţa omului de a
se salva prin zbor, întocmai ca păsările,
din faţa primejdiei permanente de a fi
nimicit de către animalele de pradă. Dar
în această privinţă omul a rămas
neputincios până în secolul al XVIII-iea.
Dorinţa
omului de a zbura,
manifestată mai întâi prin închipuiri, iar
mai apoi prin mituri şi legende eroice, s-a
transmis de-a lungul veacurilor până în
zilele noastre.

O

121

https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei şi tehnicii
spiritul ştiinţific ,
observaţia şi meditaţia. Omul a început să
privească zborul păsărilor cu şi mai mult
interes. În gândul său se contura tot mai
puternic ideea că imitând păsările ar
putea zbura şi el. În jurul acestei idei s-au
creat primele legende, eternizându-se prin
artă şi literatură omul " zburător".
Marele poet Ovidiu, într-una din
lucrările sale, Metam01phosae, prezintă
legenda unei încercări a omului de a
zbura. Povestea se referă la Dedal, un
renumit constructor al antichităţii , care a
fost luat prizonier împreună cu fiul său,
Icar, de către regele Minos din Creta.
Pentru a fugi din Creta nu-i rămânea
decât calea aerului, singurul element pe
care regele Minos nu-l stăpânea. În acest
scop, Dedal a hotărât să facă pentru el şi
pentru fiul său Icar aripi din pene,
asemănătoare cu cele ale păsărilor. După
ce Dedal a terminat construirea celor
două perechi de aripi le-a ataşat lui şi
fiului său, pornind astfel în zbor din
vârful unei coline. Dedal l-a sfătuit pe
Icar să se menţină în aer, între cer şi
pământ, pentru ca apa să nu-i ude aripile,
iar Soarele să nu i le aprindă. Icar nu
ascultă de sfatul tatălui său şi, deşi zbura
cu vântul în faţă, cum precizează poetul,
se apropie prea mult de Soare. Căldura
topi ceara cu care erau lipite penele
aripilor, iar Icar plăti cu viaţa
neascultarea sa. Astfel acum 2000 de ani
'
prin intermediul legendei lui Dedal
'
poetul Ovidiu arăta concepţia sa în
legătură
cu
zborul
omului,
cu
posibilitatea deplasării de la un loc la
altul pe calea aerului, cu orientarea în
zbor după stele.
dezvoltat la om

Lumea antică îşi manifesta ideile
legate de zbor prin reprezentarea
zeităţilor cu aripi la cap şi la picioare.
Prezenţa
printre acestea a zeului
comerţului, Mercur, are o semnificaţie ce
depăşeşte limitele simplei coincidenţe,
dacă ne gândim la rolul actual al aviaţiei
comerciale. De asemenea, la creştinii de
mai târziu, îngerii erau şi ei reprezentaţi
cu aripi. Oamenii, neputând pătrunde în
tainele naturii, credeau că puterea de a
zbura aparţine unor fiinţe supranaturale
pe seama cărora puneau, de altfel, toate
fenomenele pe care nu le puteau pricepe
şi explica.
În procesul muncii, ca rezultat al
folosirii şi perfecţionării uneltelor, s-a
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îl ocupă activitatea marelui învăţat,
Leonardo da Vinci, (1452-1519). În
această epocă diferenţierea ştiinţelor este
din ce în ce mai precizată, mecanica fiind
de data aceasta în frunte. Pentru prima
oară se semnalează o gândire ştiinţifică şi
în acest domeniu, motiv pentru care
Leonardo da Vinci este considerat cel
mai însemnat precursor al aviaţiei. De la
el au rămas lucrări teoretice, desene şi
schiţe ale unor maşini de zburat, modele
de elicopter şi paraşută . Leonardo da
Vinci arăta că "păsările, având corpul mai
greu decât aerul, se susţin şi se mişcă în
acest fluid făcându-l mai dens acolo pe
unde trec, decât acolo pe unde nu trec."
Studiile sale asupra zborului păsărilor se
bazează
pe observaţie profundă şi
raţionamente
ştiinţifice ,
deosebit de
îndrăzneţe pentru acea vreme. Pe schiţa
originală a elicopterului conceput de el,
se poate vedea notaţia: "cred că un astfel
de şurub se va înfige în aer şi se va
înălţa". Astăzi este cunoscut tuturor că
elicopterul se poate ridica şi coborî
vertical în atmosferă, dirijat după dorinţa
omului. După moartea acestui geniu, între
secolul al XVI-lea şi sfârşitul celui de-al
XVIII-lea, activitatea de cercetare a
zborului mecamc este mai puţin

"'P

,,,--i
"
/

cunoscută.

Cercetările

ştiinţifice

ş1

experienţele

Un
cercetărilor

loc important în istoria
legate de realizarea zborului

concrete sunt identificate
începând din secolul al XVIII-lea, când
se observă o preocupare mai serioasă
pentru realizarea unor aparate cu care
omul să se ridice în aer sau să coboare
lent de la înălţimi. Tehnica şi ştiinţa, mai
evoluată în această epocă,
pun la
îndemâna cercetătorilor mijloace pentru
experienţe. În acest sens, descoperirea
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hidrogenului (1776) a avut un rol
important. Fiind mai uşor decât aerul, el
putea produce forţa ascensională pe care
s-a bazat mai târziu zborul cu aparate mai
uşoare decât aerul.
În legătură cu realizarea zborului sau pus de la început următoarele probleme:
să se construiască aparate cu care omul să
se ridice în atmosferă atât cât are nevoie; să
se menţină la o anumită înălţime; să se
deplaseze pe o direcţie voită cu o viteză
mai mare sau mai mică; să coboare acolo
unde doreşte, fără pericole. În secolul al
XIX-lea se considera că rezolvarea acestor
probleme este posibilă numai cu ajutorul
aparatelor mai uşoare decât aerul, având la
bază principiul lui Arhimede, aplicat la
gaze. Pe acest principiu s-au construit
baloanele.
Generalul Han Sin, în secolul al
IV-lea î.Hr. foloseşte la comanda trupelor
de teren militare, un balon de hârtie cu
aer cald.
Ţăranul român Nestor Kostin
Constantin din satul David, în apropiere
de Deva de azi, în 1765, se lansează cu
un aparat mai greu decât aerul (un fel de
zmeu fără motor), în zbor planat, de pe
un deal.
Poporul nostru îşi are şi el
legendele în legătură cu încercarea
omului de a zbura asemenea păsărilor.
Astfel, în legenda meşterului Manole se
spune că el şi-ar fi făcut aripi de şindrilă
şi ar fi zburat de pe zidurile mănăstirii
Curtea de Argeş , departe, unde a căzut
zdrobindu-se. Din acel loc ar fi ieşit un
izvor cunoscut şi astăzi sub numele de
izvorul lui Manole.

Diodor din Sicilia povesteşte că
un anume Abaris, de origine scită, şi-a
construit un fel de săgeată cu aripi, cu
ajutorul căreia călătorea prin văzduh.
Despre filozoful grec Architas din Tarent
- sec.IV î.Hr. - se spune că ar fi inventat
aparate cu care omul să se ridice în
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atmosferă

atât cât are nevoie, să se
menţină la o anumită înălţime, să se
deplaseze pe o direcţie voită, cu o viteză
mai mare sau mai mică, să coboare acolo
unde doreşte , fără pericole.
Cronicile ruseşti relatează că în
anul 1731, la Riazan, copistul Kreakutnîi
a confecţionat "un sac mare", pe care l-a
umplut cu "fum", cu ajutorul căruia a
reuşit să se ridice de la pământ.
Din punct de vedere constructiv se
constată anumite progrese. La început
baloanele erau confecţionate din hârtie,
dar trecerea la utilizarea hidrogenului a
făcut ca învelişul de hârtie al baloanelor
să nu mai corespundă . Hârtia a fost
înlocuită prin pânză cauciucată. Mai
târziu se tinde să se înlocuiască
hidrogenul folosit la umflare cu heliu,
care are marele avantaj că nu ia foc.
Posibilitatea balonului de a se
ridica la mari înălţimi a făcut ca oamenii
de ştiinţă să vadă în el un mijloc cu care
să se poată studia atmosfera. Legat de
această posibilitate, tot mai mulţi oameni
de ştiinţă încep să se intereseze de balon,
contribuind prin această participare,
indirect,
la
creşterea
prestigiului
aparatelor mai uşoare decât aerul.
Astfel,
în
anul
1804
academicianul rus Iakov Dimitrievici
Yaharov,
împreună
cu
fizicianul
Robertson, au făcut o ascensiune cu
balonul pentru studierea stratului superior
al atmosferei. Ei au cules date importante
în legătură cu existenţa electricităţii ,
magnetismului şi variaţia temperaturii cu
înălţimea. Mai târziu, Biot şi Gay-Lusac
s-au ridicat la 4000 m înălţime , iar după
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aceea Gay-Lussac a făcut singur o
ascensiune la aproximativ 7000 m.

De
asemenea,
directorul
observatorului din Greenwich, James
Glaisher, în perioada anilor 1861 - 1864
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a realizat mai multe ascensiuni în scopuri
ştiinţifice , dintre care una la 8800m.
Încercări
importante
prin
rezultatul lor a făcut şi Mihail Lavrentiev,
un fost iobag rus, care la 28 aprilie 1874
s-a înălţat în zbor deasupra Harkovului cu
un balon construit de el. Într-un alt zbor,
Lavrentiev a intrat cu balonul său într-un
puternic curent de aer ascendent, care l-a
ridicat la înălţimea de 6000m. Din cauza
dilatării gazului cu care era umflat,
balonul a plesnit, iar Lavrentiev s-a salvat
folosind drept paraşută bucăţi de pânză
din calota superioară a balonului.
În scopuri ştiinţifice, balonul a
mai fost folosit şi de marele om de ştiinţă
rus D.I. Mendeleev, care în august 1887 a
făcut o ascensiune pentru observarea unei
eclipse de Soare. La sfârşitul secolului al
XIX-lea construcţia baloanelor este în
plin avânt. Tehnica permitea construirea
unor baloane uriaşe, cu capacitatea până
la 25000 m 3 de gaz, iar experienţa
acumulată în cursul zborurilor de până
atunci era suficientă ca ascensiunile să fie
tot mai îndr~zneţe ş1 mai puţin
periculoase.
Printr-un calcul judicios al
raportului dintre volumul şi greutatea
balonului devenea posibilă mărirea
numărului aeronauţilor de la bord. Viteza
ascensională sau de coborâre putea fi
reglată prin delestare sau cu ajutorul unor
supape. Toate acestea au avut ca urmare
lărgirea necontenită a domeniului de
utilizare a balonului, cel mai important
fiind sţudiul atmosferei, motiv pentru
care ascensiunile se fac la înălţimi din ce
în ce mai mari. Dar, la 15 aprilie 1875, o
întâmplare nefericită a avut loc în timpul

ascensiunii făcute de aeronauţii francezi
Sivel, Croce-Spineli şi Gaston Tissandier.
Coborând de la 8600 m înălţime , balonul
a adus cu sine doi morţi. Tissandier era în
stare de leşin. Lipsa de oxigen făcuse
primele victime. După această tragedie sa ajuns la concluzia că se pot atinge mari
înălţimi numai cu baloane cu cabină
ermetică. Astfel s-a născut stratostatul,
balonul marilor înălţimi. D. I. Mendeleev
a fost primul care a elaborat schema
stratostatului cu cabină ermetică, încă din
anul 1875. Experienţele pentru adaptarea
elicelor la balon au început încă de la
mijlocul secolului al XIX-lea. Cu ajutorul
elicelor şi al cârmelor se căuta atenuarea
efectului vântului asupra aparatului aflat
în aer. Dirijabilul este de fapt tot un
aerostat pus în mişcare de un motor cu
elice ce se ataşează la nacelă. Realizarea
unui motor uşor şi puternic ar fi rezolvat
pe deplin problema zborului cu aparate
mai grele decât aerul.
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La

sfârşitul

secolului al XIX-lea istoria
aviaţiei
consemnează
existenţa
a
numeroase aparate de zbor mai grele
decât aerul, realizate de constructori cu
renume. Cu toate acestea, constructorii nu
rezolvaseră încă problema decolării şi a
aterizării aeroplanului. După numeroase
încercări de zbor începute la sfârşitul

anului 1903, fraţii Wright reuşesc să
zboare în faţa publicului în anul 1905, cu
un avion biplan cu care s-au obţinut
rezultate mulţumitoare pentru acea
vreme. Aceştia au utilizat un dispozitiv
pentru decolare ce funcţiona cu ajutorul
unui pilon şi se baza pe principiul căderii
unei greutăţi. Ei au înlocuit mai târziu
acest sistem de decolare cu acela inventat
şi utilizat de Traian Vuia, în Franţa. La
18 martie 1906, avionul lui Traian Vuia a
realizat primul zbor din lume decolând
prin propriile sale mijloace, fără ajutorul
vreunui sistem sau dispozitiv de
împingere, alunecare sau aruncare din
afara structurii lui. În cursul anilor 1906
şi 1907, Traian Vuia face mai multe
experienţe de zbor cu vântul în faţă,
aducând
unele modificări avionului
pentru obţinerea unei mai bune stabilităţi
în direcţie şi profunzime. La 5 iulie 1907,
zburând pe un nou avion "Vuia II" - cu
un motor Antoinette de 20 C.P., Traian
Vuia a putut să se ridice de la pământ
vreo 6 m şi să parcurgă o distanţă de circa
20-30 m. La aterizare avionul s-a distrus
în întregime. În anul 1921 publică, la
Paris, lucrarea "Studii experimentale
asupra planurilor înclinate în rotaţie" , în
care, pe lângă observaţii de ordin
ştiinţific asupra elicopterului este arătat şi
rolul acestuia în viitor.
Un alt pionier al aviaţiei
româneşti , Aurel Vlaicu, s-a născut la 19
noiembrie 1882, în satul Bintinţi, judeţul
Hunedoara şi a murit la 31 august în
apropierea
satului
Băneşti ,
lângă
Câmpina, în timp ce încerca să treacă în
zbor Carpaţii , cu avionul său "Vlaicu III
". După moartea sa, doi tehnicieni din
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aviaţie,

prieteni intimi ai lui Aurel
Vlaicu, au continuat construcţia avionului
" Vlaicu III " care a fost gata de zbor în
mai 1914. Încercarea avionului în zbor a
fost mereu amânată, iar aparatul a
dispărut din hangarul de la Cotroceni în
anul 1916, la retragerea armatei noastre.
Aurel Vlaicu şi-a făcut studiile liceale la
Orăştie, a luat bacalaureatul la Sibiu
(1902) şi apoi cursurile politehnicii din
Miinchen, studii pe care le termină în
anul 1907.

A fost inginer la uzinele Opel din
Russelheirn şi după ce se întoarce în ţară
începe construirea primului său avion,
extrem de stabil şi foarte manevrabil, care
i-a permis să câştige diferite premii în
compania unor pionieri iluştri, cum a fost
francezul Rolland Garos. La concursul
aviatic de la Aspem (iunie 1912 ), de
lângă Viena, cu Vlaicu II, câştigă două
premii I la probele de aterizare la punct
fix şi aruncarea la ţintă a unui proiectil.
Moştenitor prin descendenţă al
aleasă
rezonanţă
unui
nume cu
domnească, acela al domnului pământean
Gheorghe Dimitrie Bibescu, prinţul
George Valentin fiind nepot direct al său,
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purta cu o mândrie
şi

nobleţea

discretă răspunderea

înaintaşilor.

A ţinut să-şi
respecte acest nume ilustru, potrivit
timpurilor şi să creeze prin dinamismul
sufletului şi al minţii sale, un nou titlu de
nobleţe , acela de "pionier al Aeronauticii
al
mecamcn
Române".
Pasionat
motoarelor, a iubit automobilismul, dar sa dedicat în mod special aviaţiei . George
Valentin Bibescu a urmat, printre primii
din lume, în anul 1909, o şcoală de pilotaj
în Franţa. La 6 ianuarie 1910, a obţinut
brevetul francez nr. 20, devenind astfel
primul aviator al României şi printre
pnmn piloţi din lume. Bibescu
achiziţionează un aparat de zbor VoisinCanard pe care îl transformă, după un
proiect propriu, în hidroplan şi execută
câteva zboruri şi amerizări la Constanţa.

În septembrie 1910, prinţul
Bibescu a trecut în zbor Dunărea,
aterizând în Bulgaria, la Rusciuk. A fost
primul pilot român care a executat un
zbor peste hotarele ţării. Bibescu a
înfiinţat,
la 20 aprilie 1912, Liga
Naţională Aeriană şi a desfăşurat o
susţinută activitate de propagandă pentru
a face cunoscut scopul Ligii şi rolul
acesteia în înzestrarea aviaţiei cu aparate
de zbor.
Un alt p10mer al aviaţiei
româneşti a fost Henri Coandă, care s-a
născut la Bucureşti la 7 iunie 1886. Se
Şcoala
superioară
de
înscrie la
aeronautică şi construcţii , nou înfiinţată
la Paris (1909), al cărei absolvent devine
în anul următor (1910) , ca şef al primei
promoţii de ingineri aeronautici.
A
efectuat experimentele aerodinamice şi a
construit primul avion cu propulsie
reactivă (de fapt un avion cu reacţie , fără
elice), numit convenţional Coandă, pe
care l-a prezentat la al doilea Salon
internaţional aeronautic de la Paris
(1910). Între 1911-1914, Henri Coandă a
lucrat ca director tehnic la Uzinele de
aviaţie din Bristol, Anglia şi a construit
avioane cu elice de mare performanţă, de
concepţie proprie. În 1969 revme
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definitiv în ţară ca director al Institutului
de
creaţie
ştiinţifică
şi
tehnică
(INCREST), iar în anul următor devine
membru al Academiei Române. Henri
Coandă se stinge din viaţă la Bucureşti,
pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta
de 86 de ani.
Pe 12 aprilie 1961, aflat la bordul
navetei Vostock I, cosmonautul sovietic
Yuri Alekseievich Gagarin devine primul
om care a călătorit în spaţiul cosmic. În
timpul zborului, pilotul de teste şi
tehnicianul în vârstă de 27 de ani, a
devenit primul om care a parcurs cu
capsula sa un ocol complet, în jurul
Pământului, în 89 de minute.
Vostok I a orbitat în jurul
Pământului la o altitudine maximă de 187
de mile şi a fost condus integral de un
sistem de control automat. Modestul şi
carismaticul Gagarin a devenit brusc o
persoană faimoasă în toată lumea. El a
murit într-un zbor de rutină, în cadrul
căruia a testat un avion jet. A primit
Ordinul Lenin şi i-a fost acordat titlul de
erou al Uniunii Sovietice.
Programul Apollo (Statele Unite
ale Americii, NASA ) a reprezentat seria
de zboruri spaţiale pilotate, între anii
1961 şi 197 5, utilizând
astronava
denumită Apollo şi racheta purtătoare
Saturn. Proiectul a avut ca scop
aselenizarea unui om pe Lună ş1
întoarcerea lui pe Pământ. Acest obiectiv
a fost atins cu Apollo I, în iulie 1969.
După 8 ani de misiuni preliminare,
inclusiv prima pierdere de astronauţi
NASA, ·1a lansarea lui Apollo I, când
acesta a luat foc, programul şi-a atins
scopurile o data cu Apollo 11, care a dus

primii oameni pe Lună (Neil Armstrong
şi Buzz Aldrin, la 20 iulie 1969 şi i-a
întors în siguranţă pe Pământ la 24 iulie).
Primele cuvinte ale lui Armstrong la
coborârea din modulul lunar Eagle au
fost: "Este un pas mic pentru om, un salt
uriaş pentru omenire". Deşi au fost
planificate 20 de misiuni Apollo, Apollo
J 7 a reprezentat ultima misiune de zbor
sub această emblemă. Programul s-a
sfârşit din cauza bugetelor reduse (în
parte datorită războiului din Vietnam),
dar şi din dorinţa de a realiza un vehicul
spaţial reutilizabil.
Modelul implementat de Boeing a
fost făcut public pentru prima dată în
1954. Conceptul Boeing 707 a servit ca
fundament pentru toate avioanele Boeing
de transport. Până în anul 1991, când
producţia sa a fost sistată, s-au construit
peste 1OOO de avioane de pasageri, atât
pentru transport cât şi pentru operaţiuni
militare. O parte dintre acestea au rămas
în serviciu şi în secolul XXI, în special în
cadrul operatorilor africani şi sudamencam. Alte av10ane aflate în
competiţie cu Boeing 747 şi 777 sunt
Airbus 330, A 340 şi A 340-600,
prevăzute cu motoare mult mai puternice.
Boeing 787 Dreamliner este un
avion de pasageri ultramodern, bimotor
de mare capacitate. Compania Boeing
oferă momentan 3 modele (787-3, 787-8
şi 787-9). Un al patrulea model este
propus, dar încă nu este oferit spre
vânzare. Vânzările au fost foarte bune, 44
clienţi au achiziţionat 63 7 avioane,
producţia fiind vândută complet până în
2012.
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Airbus A350 sunt av10ane de
pasageri, bimotoare, care va concura cu
Boeing 777 şi 787, precum şi cu
modelele A330 şi A340 ale Airbus.
În 24 februarie 2008 a avut loc
primul zbor comercial care a folosit şi
biocombustibil, un amestec de uleiuri
vegetale, obţinute de la palmierii de
babassu şi de nucă de cocos.
Încă din anii 1960, a devenit din
punct de vedere tehnic posibil să se
construiască navete spaţiale cu motoare
cu propulsie prin puls nuclear. Astfel,
Robert Bussard a propus statoreactorul,
care-i poartă numele, o rachetă cu fuziune
în care un aspirator uriaş ar colecta
hidrogenul difuz din spaţiul interstelar, Iar „arde" în timpul zborului pnn
utilizarea reacţiei de fuziune protonproton. O rachetă antimaterie ar avea de
departe o densitate a energiei şi un impuls
specific mai mare decât orice clasă
propusă de rachete. Presupunând că s-ar
descoperi resursele de energie şi
metodele de producţie eficiente pentru a
realiza antimaterie în cantităţile necesare,
teoretic, ar fi posibil să se atingă viteze
apropiate de cea a luminii, la care
dilatarea timpului ar diminua considerabil
timpii de călătorie percepuţi de
astronauţi. Propulsia prin radiolocaţie
pare a fi cea mai bună tehnică de
călătorie interstelară existentă în prezent,
pentru că utilizează elemente de fizică şi
de tehnologie cunoscute care au fost

elaborate pentru alte scopun, fiind
considerabil mai puţin costisitoare decât
propulsia cu puls nuclear.
Staţia

Spaţială

Internaţională

(ISS) permite şederea astronauţilor în
spaţiul cosmic pe o durată medie şi mare
de timp. Spre deosebire de naveta
spaţială, staţia spaţială are mijloace mai
modeste de propulsie şi nu poate ateriza
sau decola. Ea trebuie aşadar alimentată
periodic cu elementele necesare vieţii,
precum şi combustibil. Navetele spaţiale
reprezintă
vehiculele viitorului cu
ajutorul cărora este înlesnită deplasarea în
spaţiul cosmic.
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Abstract: The paper aims at describing the most important moments that market the historical
evolution of the technology of the electric engines. There is analyzed the constructive
evolution of the electric engines throughout three distinct phases: the first one corresponding
to the end of the 19 th century, marked by searching and testing in severa} directions, the
second phase covering the first half of the 20 th century, when there took place an important
process of standardization of the technology of electric engines and the third phase, which
starts in the second half of the 20 th century, when it is noticed that the tendency of
standardization and reduction of the variety of engine technologies was reversed. A renewal of
the dynamics of innovation in the technology of the electrica} engines is being noticed together
with its natural consequence, the increase of the technological variety.

G

eneza

tehnologiei
maşinilor electrice a fost
rezultatul convergenţei a
două evoluţii importante. Pe de o parte
progresul cunoştinţelor ştiinţifice asupra
fenomenelor el~ctrice şi acumularea unei
baze de cunoştinţe m1mme asupra
tenologiei maşinilor electrice. Pe de altă
parte existenţa unei limitări a evoluţiei
tehnologice a acţionărilor disponibile în
acea epocă, în special în ceea ce priveau
maşinile cu abur. Apăruse o nişă de piaţă
care a antrenat cercetările în căutarea unei
tehnologii de acţionare alternativă.
Progresul inovaţiei în tehnologia
maşinilor electrice parcurge trei faze
distincte în cursul lungii istorii a
tehnol~giei 1:

În prima fază, care acoperă
sfârşitul secolului al XIX-lea, au fost
încercate mai multe direcţii de cercetare
în cadrul proceselor de concurenţă
tehnologică iniţială. Această perioadă a
fost marcată printr-un proces de
1.

diferenţiere

tehnologică

importantă

caracteristică

a începutului de ciclu
pentru orice tehnologie.
Iată
câteva exemple privind
evoluţia motoarelor electrice. Pornind de
la laboratoarele de fizică unde se
construiseră
deja
dispozitive
care
demonstrau
transformarea
energ1e1
electrice în energie mecanică şi invers, se
ajunge la construirea de maşini cu
utilitate practică.

1

Edmar Luiz Facundes de Almeida, Une analyse
evolutionniste du changement dans la technologie
des moteurs electriques, Teză de doctorat în

Economie aplicată, Universitatea Pierre Mendes
Grenoble 1999;
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formă

de potcoavă . Ca motor, roata
primeşte curent prin ax şi de la vasul cu
mercur cu care discul intră în contact.
Dezvoltarea motoarelor cu întrefier plan a
fost mult timp frânată datorită necesităţii
unui câmp magnetic intens, a întrefierului
suficient pentru a permite rotaţia şi
dificultăţilor de evacuare a pierderilor
Joule.
William Ritchie ( 1790-1837) a
construit în anul 1832 o maşma
electromagnetică mică, pentru laborator,
de fapt prima maşină rotativă de curent
continuu.

Fig. 1. Roata lui Barlow

Fig.3. Motor Page, 1838

Fig. 2. Motor Ritchie, 1832

Peter
Barlow
(1776-1862),
fizician englez a făcut cercetări în ceea ce
priveşte
efectele câmpului magnetic
asupra curentului electric. În anul 1822 a
inventat un dispozitiv care a rămas
cunoscut sub numele de roata lui Barlow.
Este considerat de fapt ca primul
dispozitiv de laborator capabil să lucreze
ca motor şi generator de c.c. (Fig. l ). O
roată, din material conductor solidar cu
un ax orizontal este plasată în câmpul
magnetic al unui magnet permanent în

Fig. 4 Motor Bourbouze,

Franţa,

1858
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Charles Grafton Page (1812-1868)
ş1
fizician
amencan,
concepe
construieşte
diverse
motoare
electromagnetice. Motorul din Fig. 3
este alcătuit din doi electromagneţi în
formă de U fixaţi în poziţie verticală.
Cele două armaturi conectate printr-o
bară de alamă, se mişcă pe o axă
orizontală astfel încât în timp ce unul se
apropie de polii magnetului deasupra
căruia
este
plasat,
celălalt
se
îndepărtează de cei ai magnetului. Bara
de alamă e conectată la o extremitate a
unei bârne orizontale celălalt capăt
transmiţând mişcarea cu ajutorul unui
mâner la un volant. În axul acesteia din
urmă este piesa cheie. Fiecare magnet
fiind încărcat succesiv, armăturile sunt
atrase alternativ transmiţând o mişcare
rapidă reciprocă către bârnă, şi în
consecinţă una de rotaţie către volant.
Prima etapă de realizare a unor
invenţii cu un caracter practic în prima
jumătate a secolului al XIX-iea ce
urmărea înlocuirea maşinii cu abur
printr-un
motor
electric
este
caracterizată prin crearea unor motoare
cu electromagneţi care nu realizau
mişcarea
circulară
direct, c1 prm
intermediul unui dispozitiv mecanic.
Ideea de motor era atât de strâns legată
în acea vreme de maşina cu abur, încât
electricităţii
pentru
utilizarea
producerea lucrului mecanic nu era
concepută ca fiind posibilă altfel decât
printr-un
dispozitiv
electric
reproducând cât mai fidel funcţionarea
maşinii cu abur.
Motorul consta dintr-un solenoid
puternic de formă cilindrică în care se
putea mişca o bară din material
feromagnetic. Solenoidul amintea de
cilindrul de la maşina cu abur, iar bara
din fier de piston. Când curentul electric

trecea prin solenoid, bara era atrasă în
interior, iar când curentul era întrerupt,
era trasă afară de un resort. Un
comutator ca la telegrafie întrerupea
periodic şi automat curentul. Bara avea
o mişcare du-te-vino transformată în
mişcare de rotaţie printr-un mecanism
bielă- manivelă.

Un astfel de motor este cel
construit de Jean Bourbouze pentru
Facultatea de Ştiinţe de la Sorbona
(Fig.4). Curentul electric trecea prm
cele două bobine alternativ, iar
electromagneţii
atrăgeau
în
mod
alternativ barele din fier care acţionau
un balansier. Acesta era legat cu un
mecanism bielă-manivelă care imprima
mişcarea de rotaţie unui volant, care la
rândul lui acţiona o curea de transmisie.
2

Un pas important în evoluţia
maşinilor electrice îl constituie motorul
Jacobi.
Moritz Herman Jacobi (18011874 ), fizician şi inginer rus, a construit
începând cu anul 1834 primul motor cu
utilizare practică care realizează direct
mişcarea de rotaţie. Acest motor a fost
îmbunătăţit în anul 183 8 şi montat pe o
barcă pentru acţionarea unei roţi cu
palete. Motorul avea I CP şi a navigat
pe râul N eva transportând 12 persoane.
Tot lui Jacobi 1 se datorează şi
introducerea noţiunii de forţă contra
electromotoare 3 .

l.N. Bucur, I. Stănescu, M. Măcărăscu, Din
istoria electricităţii, Editura Tehnică, 1966, pag.
225
3
Louis Figuier, Les Merveilles de la Science,
Supplement, Paris, Librairie Jouvet et c•1&90,
pag.450

2
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Fig 1 O. Motorul lacobi, Rusia, 1834

Motorul Jacobi se bazează pe
interacţiunea câmpurilor magnetice
adică pe proprietatea de atracţie şi
respingere a polilor magnetici de
semn contrar şi de acelaşi semn care
fac să se rotească axul (Fig.11 ).
Statorul era alcătuit din două rânduri
circulare de electromagneţi în formă
de potcoavă fixaţi pe doi suporţi
verticali. Între cele două rânduri de
" electromagneţi se găseşte rotorul în
formă de stea cu şase braţe pe care
sunt
fixate
şase
perechi
de
electromagneţi drepţi.
Un comutator
numit „gyrotrope" compus din patru roţi
inversa în poziţie convenabilă excitaţia
electromagneţilor mobili. Comutatorul
schimbă
sensul
curentului
în
electromagneţi mobili pe durata fiecărei
pătrimi din rotaţia părţii mobile. Acesta
reglează sensul curenţilor în aparat în aşa
fel încât electromagnetul bară să se
găsească
totdeauna între doi poli
consecutivi
ai
electromagnetului în U.
Când
un
electromagnet drept al
rotorului se găseşte între
doi poli consecutivi ai
electromagneţilor

Fig.] 1. Motorul lacobi, Rusia, 1838
Comutatorul motorului Jacobi - detaliu

statorului, el va fi atras
totdeauna
de
un
electromagnet şi respins
de celălalt, schimbarea
sensului având loc în
momentul când polii
mobili se găsesc în faţa
polilor ficşi. Această
atracţie
ş1
respmgere
impnma mişcarea de rotaţie a rotorului
legat solidar cu arborele. Bobinele
electromagneţilor staorului sunt legate în
serie şi alimentate în curent continuu de
135
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la acumulatori tip Daniell formaţi din 320
celule conţinând plăci de cupru şi zinc.
Bobinele rotorului sunt legate de
asemenea în serie, însă sensul curentului
în ele se schimbă de opt ori.
Curios este faptul că pe acest
principiu nu au mai evoluat motoarele cu
toate că pentru electromagneţi era necesar
un curent mic deci puterea necesară era
mică. Credem că acest lucru s-a datorat
următoarelor elemente constructive:
•
Toate circuitele magnetice au
patru întrefieruri în loc de două, ca la o
maşină electrică actuală. Acest lucru face
dificilă centrarea mecanică a maşinii .
•
Circuitele magnetice sunt realizate
din profil masiv de fier rotund în care se
induc curenţii Foucault care duc la
pierderi mari şi încălziri exagerate.

Fig. 7. Motorul de curent continuu Deprez, 1879

Gustave Froment (1815-1865)
inginer francez, a construit o serie de
aparate folosite în laboratoarele de fizică.
A lucrat cu Foucault la construirea
pendulului său şi împreună cu Hughes în
telegrafie. În perioada 1844-1848 a
construit câteva motoare electrice tipice
pentru
acea
vreme,
folosite
în
laboratoarele de fizică. Motorul din fig.6
a fost construit în anul 1845 4 . Era format
din opt electromagneţi ficşi dispuşi radial
în jurul a două roţi metalice unite prin
placi din fier moale, care se puteau roti în
jurul unui ax prevăzut la un capăt cu o
şaibă pentru transmisia mişcării . Curentul
în bobine era comutat printr-un
întrerupător mecanic în sincronism cu
mişcarea.

Fig. 6 . Motorul de curent continuu Froment, 1845

În acea perioadă electromotoarele
erau folosite în cazurile în care utilizarea
forţei aburului nu era convenabilă, de
exemplu când procesul de producţie cerea
o acţiune de scurtă durată sau o mişcare
cu întreruperi dese (acţionarea maşinilor
tipografice şi a războaielor de ţesut) .
Tipurile
de
motoare
cu
electromagneţi, cu toate perfecţionările
aduse nu au dat rezultate. Acestea erau
„simple jucării potrivite pentru a anima
mecanisme copilăreşti , sau să figureze în
cabinetele de fizică, dar incapabile să

Th. Moncel şi Frank Geraldy, L 'e!ectricite
comme force motrice, Libraire Hachette, Paris,
1883

4
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dezvolte o putere utilizabilă în practică". 5
Numai după inventarea dinamului,
generatorul de curent continuu, de către
Gramme s-au făcut progrese rapide. Pe de
o parte inventarea acestui dinam a deschis
drumul producerii electricităţii în cantităţi
mari, iar pe de altă parte utilizarea sa în
regim de motor a stimulat construcţia de
electromotoare.
2. În a doua fază, care acoperă
prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a
pus în evidenţă un proces important de
standardizare a tehnologiei maşinilor
electrice.
Standardizarea
maşinilor
electrice, deşi presupunea reducerea
varietăţii tehnologice, nu a împiedicat
dezvoltarea de noi opţiuni tehnologice.
Această
dinamică
se explică pnn
diversitatea
aplicaţiilor
maşinilor
electrice.
În secolul al XX-lea producţia de
maşm1
electrice a luat un avânt
considerabil datorită utilizărilor din ce în
ce mai mari în industrie, transporturi sau
iluminatul public.
Problemele teoriei, calculului,
construcţiei
ş1
tehnologiei maşinilor
electrice rotative fiind în mare parte
rezolvate, a permis uzinelor constructoare
să obţină succese în crearea a noi tipuri
de maşini cu performanţe deosebite, în
funcţie de utilitate. Existau deja firme
constructoare de prestigiu în Europa cum
ar fi: Siemens & Halske, Schuckert &Co.
, A.E.G din Germania, Thomson în
Anglia, Brovn Bowery din Elveţia etc.
Se constată deci, că la începutul
secolului al XX-lea construirea maşinilor
electrice rotative era fundamentată
teoretic şi evoluţia ulterioară a formelor
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constructive şi a performanţelor s-a făcut
în funcţie de cerinţele utilizărilor practice.
Constructiv, maşinile electrice se
compun din două părţi de bază:
- Statorul, partea imobilă care cuprinde
carcasa, polii de excitaţie şi înfăşurarea
de curent continuu respectivă, scuturile,
sistemul de perii şi portperii, palierele,
bornele.
- Rotorul, partea mobilă care cuprinde
miezul feromagnetic dinţat, înfăşurarea
rotorică, colectorul, ventilatorul.
Maşinile electrice în execuţia
iniţială, nu aveau nici un fel de piese
destinate să protejeze maşina împotriva
efectului unor eventuale acţiuni mecanice
exterioare. Maşinile erau de tip deschis
deoarece întrebuinţarea lor din acea
vreme permitea acest lucru. Dezavantajul
maşinilor electrice deschise a ieşit în
evidenţă atunci când au început să fie
folosite în aer liber, de exemplu ca
motoare de tracţiune pentru tramvaie.
Această
situaţie
s-a ameliorat prm
trecerea la maşina complet închisă.
Extinderea rapidă a domeniilor de
utilizare a maşinilor electrice, creşterea
puterii şi a turaţiei lor, au favorizat
apariţia, încă de la începutul secolului al
XX-lea a unor tipuri de maşini protejate. 6
3.
A treia fază începe în a doua
jumătate a secolului al XX-lea când se
observă că tendinţa de standardizare şi
reducere a varietăţii de tehnologii a
motoarelor a fost inversată. Se constatată
o reînnoire a dinamicii inovaţiei în
tehnologia maşinilor electrice şi, prin
consecinţă,
o mărire a varietăţii
tehnologice. Această reînnoire este
asociată apariţiei şi evoluţiei noilor
opţiuni tehnologice cum ar fi motoarele

5

Louis Figuier, Les Merveilles de la Science,
Supplement, Paris, Librairie Jouvet et ci• 1890,
pag.452

A.E.Alexeev, Construcţia maşinilor electrice,
Editura energetică de stat 1954, pag.37

6
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cu magneţi permanenţi sau a variatoarelor
electronice de viteză, numite sisteme
alternative de acţionare. Acestea fac
obiectul unor cercetări intense în ultimi
ani. 7 Principalele bariere sunt legate de
preţ şi echipamente.
Mediul de selecţie în tehnologia
motoarelor s-a schimbat în timp datorită
lărgirii
câmpului
de
aplicare
a
tehnologiei, datorită creşterii varietăţii
tehnologice în economie şi dezvoltării
noilor aplicaţii. Pentru multe din aceste
aplicaţii, sistemele de acţionare clasice au
arătat limite structurale importante pentru
a răspunde noilor cerinţe ş1 serv1c11
tehnologice.
Existenţa
designului dominant
standardizat nu împiedică un proces de
competiţie bazat pe tehnologiile de
producere şi dezvoltare a noilor opţiuni
tehnologice.

Fig.9

Maşină

de curent continuu de construcţie
Siemens & Halske, 1920

capsulată ventilată,

Fig. 8. Maşină de curent continuu Siemens &
Halske de construcţie deschisă, 1920

7

Edmar Luiz Facundes de Almeida, Une analyse
evolutionniste du changement dans la technologie
des moteurs electriques, Teză de doctorat în
Economie aplicată, Universitatea Pierre Mendes
Grenoblel999;
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TEORII PRIVIND ORIENTAREA PĂSĂRILOR ÎN TIMPUL
MIGRAŢIEI

Veronica Tătaru
Universitatea "Ovidius" Constanţa
N eculai Tătaru
Academia Naval "Mircea cel Bătrân", Constanţa
Abstract: The theory of electromagnetic induction shows that the time dependent derivate
of the electromagnetic flow induces an electromotive tension in a loop. According to the
orientation of the loop in relation to the magnetic field, the electromotive tension has a
sinusoid variation depending on the angle between the field lines and the surface of the
loop. There are enough reasons to believe that an area of an organ of migrating birds
behaves as such a loop.

M

igraţia

păsărilor

şi

mediul înconjurător
Prin
migraţia
păsărilor sau călătoria păsărilor se înţeleg
acele deplasări sezoniere pe care acestea
le execută în fiecare an între teritoriul de
cuibărit şi cartierul de iernat, este
determinată de cauze atât istorice cât şi
actuale şi se declanşează, pe de o parte,
de factori externi, iar pe de altă parte de
factori interni, care iau forma unor
instincte puternice statornicite de-a lungul
evoluţiei
filogenetice în patrimoniul
ereditar al păsărilor. În ceea ce priveşte
originea şi evoluţia migraţiei, în decursul
anilor s-au elaborat mai multe teorii,
dintre care trei sunt mai importante.
Conform uneia dintre aceste
teorii, regiunile de cuibărit ale păsărilor
migratoare de astăzi sunt patria lor veche,
locurile ongmu
lor.
Din
cauza
glaciaţiunilor cuaternare, ele au fost silite
să se deplaseze în timpul iernilor lungi

cât mai spre sud, reîntorcându-se în
timpul verii spre nord.
Şi cea de-a doua teorie consideră
că din cauza glaciaţiunilor cuaternare,
păsările s-au retras spre sud, unde au
devenit păsări sedentare. După retragerea
gheţurilor, ele au început să revină la
vechile locuri, mânate de instinct.
Conform celei de-a treia teorii,
patria veche a păsărilor migratoare este
locul lor de iernare sau o altă regiune
caldă, de unde, datorită unei înmulţiri
excesive, ele au fost silite să se
răspândească spre nord imediat după
retragerea
gheţurilor.
Din
aceste
peregrinări şi deplasări repetate periodic,
de-a lungul mileniilor şi în urma acţiunii
selecţiei naturale, s-au format reflexele
ereditare, necondiţionate care astăzi
funcţionează
independent de mersul
vremii şi de lipsa de hrană.
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Orientarea

păsărilor

în timpul

migraţiei

Orientarea păsărilor în timpul
migraţiilor a primit explicaţii diferite, fără
ca vreuna din ele sau toate împreună să
lămurească pe deplin problema. Unele
dintre ele presupun proprietăţi înnăscute
ale păsărilor, un simţ de orientare foarte
dezvoltat, un simţ al direcţiei, care le
ajută să-şi găsească cu uşurinţă cuibul.
Alte explicaţii presupun că păsările pe
lângă simţul lor de orientare dezvoltat se
conduc în lungile călătorii după
fenomene externe organismului lor,
configuraţia

suprafeţei

Pământului,

Soare, Luna, curenţii aerieni, câmpul
magnetic al globului pământesc etc, pe
care acestia le-ar percepe cu ajutorul
organelor de simţ cunoscute sau cu
ajutorul altor organe necunoscute. De
curând, un grup de cercetare internaţional
a demonstrat cu succes, în cadrul unui
experiment pus la cale la Universitatea
Goethe din Frankfurt, că şi găinile se
orientează după câmpul magnetic al
Pământului la fel ca majoritatea păsărilor
călătoare. Cel mai probabil, "senzorul„
este situat în ochi, pentru că păsările au
nevoie de lumină pentru a se orienta.
Migraţia păsărilor răpitoare oferă un real
spectacol, din cel puţin două motive: mai
toate speciile de răpitoare călătoresc în
timpul zilei şi că, în unele zone strategice,
se pot observa mari aglomerări de specii.
Cele mai multe păsări din Europa
iernează în Africa sau în Sudul Europei,
iar unele exemplare ajung chiar în
Orientul Apropiat. Cele mai cunoscute
migraţiei
sunt:
ruta
trasee
ale
Scandinaviei de Sud, ruta Baltică, ruta
Trans Iberică, ruta Central Mediterană,
Via Pontica (partea vestică a Mării
Negre), ruta Transcaucaziană. Din

perspectiva migraţiei răpitoarele diurne se
împart în trei categorii: migratoare (acele
specii unde 90% din indivizii unei specii
migrează);
parţial
migratoare (acele
specii unde mai puţin de 90% din
indivizii unei populaţii migrează) şi
sedentare (acele specii unde mişcările
indivizilor sunt ocazionale şi neregulate).
Pe parcursul migraţiei, răpitoarele diurne
utilizează coloanele de aer cald pentru a
câştiga înălţime, procedeu folosit în
special de acvile, respectiv curenţii
ascendenţi creaţi de impactul vântului cu
versanţii abrubţi, procedeu folosit de ulii
şi şoimi.

România păsările răpitoare
migrează pe un fond larg, totuşi sute, sau
chiar mii de exemplare se adună pe rute
bine stabilite. Carpaţii reprezintă un
obstacol natural şi influenţează direcţia
migraţiei, la fel ca Marea Neagră al cărei
ţărm este utilizat de răpitoarele care vin
din nordul Europei sau vestul Asiei.
Receptorii
sunt organe cu
ajutorul cărora sunt culese informaţii din
mediul extern şi intern.
La păsări, organele de simţ mai
importante, implicate în orientarea din
migraţiei
sunt
ochiul
timpul
(fotoreceptorii) şi urechea (aparatul
statoacustic ).
Aparatul statoacustic
Aparatul statoacustic este format
la vertebrate din urechea internă, urechea
mijloc ie şi urechea externă (diferenţiată
bine abia la mamifere). Primordial urechii
interne membranoase este o veziculă
otică, care prin strangulare dă utriculul
din care pleacă canalele semicirculare şi
saculul, lagena care dă melcul de la
vertebratele
superioare.
Labirintul
membranos conţine endolimfa şi este
înconjurat de labirintul osos care conţine
perilimfa.
Deschiderile
canalelor
În
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semicirculare sunt uşor dilatate, formând
trei ampule, în interiorul cărora sunt
aşezate crestele auditive. Utriculul şi
saculul prezintă fiecare câte o pată sau
maculă auditivă. Melcul osos se compune
din columelă, tub osos cohlear care se
răsuceşte în jurul columelei cu două
tururi şi jumătate de spiră şi lama spirală
care intră în tubul cohlear.
Crestele
ŞI
maculele sunt
organele simţului
echilibrului sau
statoacustic (recepţionează vibraţiile care
permit organismului să-şi dea seama de
schimbările sale de poziţie din spaţiu) şi
sunt inervate de ramul vestibular al
acusticului.
Lagena prezintă ŞI ea o
formaţiune analogă, papila lagenară, din
care se va diferenţia la batracieni o altă
papilă, cea bazilară. La vertebratele
superioare, papila bazilară se va
diferenţia treptat în organul lui Corti şi
sunt inervate de ramul cohlear al nervului
acustic. Ele recepţionează vibraţiile de
frecvenţă înaltă, care produc sunetele,
reprezentând astfel organul fonoreceptor
al vertebratelor.
Păsările prezintă o lagenă ce
descrie un tur de spiră. Ea este împărţită
în două rampe (scalae), cea vestibulară şi
cea timpanică, printr-un perete special,
jumătate osos şi jumătate membranos.
Urechea mijlocie seamănă cu cea de la
reptile: ea prezintă o fereastră ovală şi
una rotundă. Membrana timpanului se
găseşte în fundul unei depresiuni a pielii,
care este un început de meat (conduct)
auditiv extern; cât despre pavilion, el
lipseşte, cu excepţia rapacelor nocturne,
care posedă un mic pavilion cărnos,
acoperit de un smoc de pene mai mari
decât cele din vecinătate. Cele două
trompe ale lui Eustachio (tuburi
farinfotimpanice) se unesc, înainte de a se
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deschide în cerul gurii, printr-un orificiu
comun.
Organul vederii
Organul vederii este format din
glob ocular şi anexele acestuia (pleoape,
glande lacrimale, muşchi). Globul ocular
este format din partea sa senzitivă, retina
şi din cristalin, tunicile protectoare ale
ochiului, coroida (va da irisul şi corpul
ciliar) şi sclerotica (se continuă cu
corneea).
Păsările au ochii foarte mari în
raport cu volumul total al capului şi ei
ocupă, de obicei, o poziţie laterală, care la
rapacele nocturne este însă frontală.
Forma lor variază mult: sferă, ampulă,
clopot. Sclerotica prezintă în partea
anterioară un inel osos, format din 12-15
plăci osificate şi acoperindu-se parţial
una pe alta, ca olanele de pe casă.
Procesul falciform pătrunde în umoarea
sticloasă şi formează pieptenele, care nu
atinge cristalinul şi nu intervine în
acomodare. Cele două pleoape obişnuite
sunt însoţite de o membrană nicţitantă,
fixată sub pleoapa inferioară, în unghiul
intern al ochiului, unde se ţine cutată şi
pe care pasărea poate să o întindă pe
suprafaţa corneei. Ca şi reptilele, păsările
au glande lacrimale şi glandele lui
Harder.

Fig. 1 Spiră în liniile de câmp magnetic
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Fig. 2 Inelul osos sclerotic de la Aquila

(după

Romer)

Toate păsările au retina mixtă, cu
celule cu conuri (mai numeroase la cele
diurne) şi bastonaşe (mai numeroase la
cele nocturne). Bastonaşele sunt foarte
lungi şi subţiri. Puterea vizuală a
păsărilor e în legătură mai ales cu
sensibilitatea retinei lor, care prezintă în
centrul său o mică depresiune, foarte
centrală,
punct de acuitate vizuală
maximă. În dreptul său, celulele vizuale
sunt mai apropiate unele de altele, decât
în restul retinei, ceea ce explică marea sa
putere analizatoare. Textura celulară a
retinei păsărilor depăşeşte în fineţe pe
aceea a ochiului uman. La cele diurne
găsim până la. 1 OOO OOO de celule cu
conuri pe fiecare milimetru pătrat de
fos etă, adică de trei ori mai multe ca la
om. Pupila fiind foarte largă, imaginea
retiniană este intens luminată.
În fiecare celulă vizuală (celulă cu
con sau cu bastonaş) se găseşte o picătură
de grăsime colorată în galben, portocaliu_
sau roşu, câteodată în verde. Ele intervin
în viziunea culorilor, jucând rol de filtru,
accentuând unele culori, atenuând altele.
Se poate afirma că păsările văd obiectele
altfel colorate decât le percepem noi.
Din cauza poziţiei laterale a
ochilor, câmpul vederii binoculare (câmp
în care obiectul dă o imagine în fiecare

ochi) este îngust (30 - 50 grade) şi cele
două imagini nu se pot forma deodată pe
ambele fosete centrale. De aceea, pentru a
vedea, adică pentru a obţine o imagine pe
o fosetă centrală, pasărea trebuie să-şi
întoarcă capul către obiect.
Rapacele diurne, rândunelele ş1
alte câteva păsări care vânează din zbor
au în retina lor o a doua fosetă, cu o
poz1ţ1e
posterolaterală.
Fosetele
posterolaterale sunt situate în aşa fel încât
primesc razele date de vederea
binoculară. Pasărea vede deci foarte clar
şi în relief obiectele de dinaintea ei,
datorită fosetelor sale posterolaterale.
Însă ~ede, de asemenea, foarte bine şi pe
acelea din lături , mulţumită fosetelor sale
centrale, înţelegând astfel puterea vizuală
a acestor păsări.
Păsările
nocturne (cucuveaua,
bufniţa, etc.) au un câmp de vedere
binoculară mărit (60 grade) în legătură cu
poziţia frontală a ochilor lor. Pupilele
foarte mărite lasă să pătrundă în ochi o
mare cantitate de lumină difuză.
Picăturile de grăsime din celulele lor
vizuale nu sunt colorate, în schimb
pigmentul vizual abundă şi cu atât mai
mult, cu cât pasărea este mai nocturnă.
Cercetări recente efectuate
la
Universitatea din Oldenburg, pe creierul
păsărilor cu ajutorul magneto - electro encefalografului au scos la i veală un
veritabil traseu neuronal între analizatorii
magnetici din ochi şi regiunea din creier
responsabilă cu văzul. Capacitatea de a
sesiza
micile
modificări
ale
magnetismului terestru este foarte
importantă pentru păsările migratoare ,
întrucât în acest fel ele se orientează
corect, indiferent de vreme, de parcă ar
avea busolă, explică profesorul german
Dominik Heyers.
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Moleculele din ochii păsărilor
migratoare
capabile
să
observe
modificările câmpului magnetic au fost
numite "criptocrome". Ele sunt stimulate
de fotoreceptori, în funcţie de orientarea
câmpului
magnetic,
după
acelaşi
principiu de funcţionare al busolei.
Ochiul păsării "vede" deviaţia de
la axa nord-sud a câmpului magnetic, iar
creierul ei stabileşte direcţia de zbor în
funcţie de această informaţie. Reacţia
creierului, observat pe viu cu ajutorul
aparatelor, a fost aceeaşi ca la
schimbările de imagine, ceea ce aproape
garantează că păsările "văd" câmpul
magnetic, aşa cum noi vedem razele de
soare.
Principalele păsări studiate au
fost pitulicile nemigratoare, de grădină
din Germania şi cele migratoare din
Rusia, care au fost ţinute în captivitate.
Creierul lor a fost tomografiat cu
aparatură de ultimă generaţie destinată
oamenilor. Diferenţa a fost în apariţia
unui traseu neuronal suplimentar la cele
migratoare, între retina ochilor şi o zonă
vizuală a creierului, numită "Cluster N".
Alte teste au certificat descoperirea
tomografului. Când păsările au fost

"ameţite"

cu ajutorul unor unde
electromagnetice, ele au greşit traseul de
migraţie şi au respectat noile direcţii,
exact aşa cum busola deviată cu ajutorul
unui obiect de oţel nu mai arată corect
nordul.
Pe lângă faptul că multe dintre ele
au rămas fără locuri de cuibărit, din cauza
defrişărilor şi desecărilor, mii de păsări se
rătăcesc şi ajung în locuri neprimitoare,
unde pier repede din motive aparent
naturale. În realitate, ele cad victime ale
"poluării magnetice", produsă de noile
tehnologii de comunicaţii ale oamenilor
(undele electromagnetice folosite pentru
transmisiile radio-tv ş1 de telefonie
mobilă).

Bibliografie:
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TRACII DARDANI FONDATORII LATINITĂŢII
Lorin Cantemir
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
N eculai Tătaru
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa

Abstract: The paper provides a series of arguments concerning the Dardan Thracians, a
population who seems to have had important contributions to the foundation of Latinity.
Detached from the tribe of the Illyrian Thracians and settled in Anatolia, the Dardan
Thracians founded the legendary fortress of Troy, considered as the cradle of fu ture Rome
and implicitly of Latinity. It is supposed that the foundation of fortress Alba Longa, the
cradle of future city of Rome, is link.ed to the Trojan people.
The modest dimensions of the territory of Latium, the important number of Trojans
that set foot there and took over the leadership of the Latin center, as well as the probable
common lineage with the local inhabitants, make the hypothesis of a similarity between
early Latin and the language spoken by the Trojans seem very plausible.

L

egendele
existente
în
Eneida lui Virgilius stau la
baza scrierilor istoricilor
ant1c1 cu pnv1re la formarea ş1
dezvoltarea Romei. Călătoriile lui Eneas
sunt perfect posibile din punct de vedere
al tehnicii de navigaţie din perioada
respectivă, călătorii justificabile şi din
perspectivele politice şi religioase ale
vremn.
Descendenţa troiană (tracă) a
latinităţii explică înrudirea lingvistică cu
populaţia geto-dacă,
care a permis
"latinizarea" rapidă a Daciei Romane, dar
mai ales a zonelor neocupate nicicând de
către romani: Dacia Liberă.
Dezvoltarea navigaţiei la
sfârşitul mileniului II î. Hr.
-Legenda spune că, în urma unui
incendiu, un trunchi de copac ars parţial a
căzut într-un râu. Forma acestuia i-a
inspirat pe constructorii de nave şi astfel
s-a născut povestea originii primului tip

de ambarcaţiune, monoxila. Ieşirea la
mare a navigatorilor din antichitate a fost
timidă, ca orice început (deplasarea se
făcea la 100 km de-a lungul coastelor),
acest mod de navigaţie fiind denumit
cabotaj.
Orientarea pe mare se făcea, la
început, urmărind semnele naturii. Chiar
şi pentru marinarii pricepuţi ai zilelor
noastre pare extrem de dificil de realizat
o călătorie maritimă fără hartă sau în
lipsa unor instrumente moderne de
orientare şi poziţionare.
Studierea naturii şi observarea
zilnică a tuturor amănuntelor, imposibil
de sesizat de omul computerelor,
reprezintă
activitatea
zilnică
a
marinarului dintotdeauna.
Se presupune că primele repere de
orientare pe marea liberă au fost zborul
păsărilor şi direcţia vânturilor constante,
concomitent cu mişcarea aştrilor. Steaua
polară pentru Emisfera Nordică şi Crucea
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Sudului au fost adevărate faruri ale
cerului ce i-au condus pe marinari în
direcţia dorită. Vânturile cu direcţie
constantă, curenţii constanţi, deplasarea
norilor precum şi poziţia astrului zilei pe
bolta cerească sunt instrumente utile în
orientarea omului atent la aceste
fenomene.
Dezvoltarea
instrumentarului
folosit pentru orientarea pe mare s-a
produs încă dinaintea perioadei marilor
descoperiri geografice. Ceasul din
Antikithira este un exemplu de dispozitiv
realizat cu o extraordinară măiestrie
tehnică (conţine zeci de angrenaje), iar
astrolabul şi busola sunt instrumente
folosite atât de greci, cât şi de către
etrusci.
Desigur, marinăria nu a fost
niciodată şi nici astăzi nu este o meserie
uşoară. Un vechi proverb grecesc spune
că oamenii se categorisesc în trei tipuri:
morţi, vii şi care merg pe mare. Poate, că
doar dezvoltarea tehnicilor militare să fi
costat de-a lungul timpului mai multe
sacrificii umane decât evoluţia sistemelor
de navigaţie.
Primii mari navigatori în Marea
Mediterană au fost cretanii, recunoscuţi
drept buni constructori de ambarcaţiuni
cu patru catarge, care puteau lua la bord
800 de pasageri. Aceşti adevăraţi monştri
plutitori, construiţi în antichitate, au fost
descrişi în unna unor descoperiri, precum
Epava din lacul Nemi - Italia, având
lungimea de 80m şi lăţimea de 18m, iar
ancora de 4m. Astfel de nave pot face
curse pe distanţe de sute de mile marine,
iar în condiţiile confortului cerut astăzi,
pot avea la bord în jur de 400 de
persoane. Se poate considera astfel, că
numărul pasagerilor ce putea fi ambarcat
era cel puţin dublu.

şi

tehnicii

Fenicienii au dominat navigaţia în
Marea Mediterană, timp de un mileniu,
făcând comerţ şi închiriindu-şi navele
tuturor celor care îşi permiteau să-i
plătească. În slujba faraonilor egipteni,
navele acestora au făcut înconjurul
Africii plecând din Marea Roşie şi
întorcându-se pe la Coloanele lui Hercule
(adică prin strâmtoarea Gibraltar).
Tracii Dardani
Desprinşi din tribul traco-ilirilor
aflaţi la sudul Dunării, dardanii s-au
deplasat spre sud, trecând Strâmtoarea
Dardanele şi stabilindu-se în Anatolia,
unde au întemeiat regatul Troada în jurul
presupusului loc al legendarei cetăţi
Troia.
Ocupând o poziţie strategică,
prima Troie, întemeiată la începutul
mileniului trei î.Hr., a îndeplinit o
însemnată funcţie economică, fiind la
confluenţa dintre dezvoltatele culturi de
la Tibru şi Eufrat, pe de o parte, şi a
culturilor
de
la
nordul
Dunării
(Gumelniţa).

Distrugerile succesive ale Cetăţii
Troia, urmate de reconstrucţii, se pare că
nu au dus şi la distrugerea civilizaţiei
tracice,
descoperindu-se,
la
Troia
Homerică, (VII sau 7-b-2 în versiune
arheologică)
fragmente ceramice, de
culoare neagră lustruite, identice cu cele
de la Dunărea de Mijloc şi de la Dunărea
de Jos.
Călătoriille lui Eneas - legendă
sau realitate?
În aceeaşi perioadă cu Eneida lui
Virgilius, marele istoric roman Titus
Livius descrie cele două ramuri de
migraţie troiană spre peninsulă.
Migraţia pe uscat, prin Dalmaţia,
este descrisă destul de sumar. Sunt
amintite luptele dintre euganei, pe de o
parte, şi heneţii, aliaţi cu troienii, pe
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cealaltă

parte. Tabăra condusă de
Antentor se pare că a dus la popularea
unor regiuni şi la apariţia unei populaţii
denumite veniţi şi a unui "ţinut troian".
Diodor spunea că după ce fenicienii i-au
salvat pe unii dintre troieni, aceştia au
întemeiat centre purtând numele vechii
lor ţări.
Se specifică în legendă că troienii
au fost îndemnaţi de către sibilă să
meargă pe pământul strămoşilor lor. Deşi
au poposit în diverse locaţii căutând
pământul unde să-şi întemeieze cetatea,
se pare că troienii au urmat îndemnul, de
la început, spre a ajunge printre semenii
lor.
Reconstituirea modernă a
călătoriei troiene
Reconstituind,
cu
mijloace
modeme drumul parcurs de troieni spre
Ostia, se poate trage concluzia că cele
mai lungi distanţe de străbătut pe mare au
fost de circa 60 de mile marine.
Aproximând la 4 noduri viteza de

deplasare în perioada respectivă se poate
deduce ca această distanţă putea fi
străbătută fără probleme în decursul unei
singure zile.
Sursele vorbesc de o călătorie a
flotei troiene care a durat şapte ani, cu
opriri şi încercări de aşezare în locuri
dinainte stabilite cu ajutorul hărţilor, de
fiecare dată luând în considerare
prevestirea sibilelor că vor ajunge pe
pământul strămoşilor lor. Peripeţiile pe
mare ale acestor refugiaţi au avut ca
urmare şi pierderea a treisprezece din cele
douăzeci de corăbii plecate din Marea
Egee.
Se presupune că troienii au plecat
pe mare plătind cărăuşii , din perioada
respectivă, cu o parte din tezaurul lor.
Dacă luăm în considerare o medie de 400
de persoane ambarcate pe fiecare corabie
şi presupunând că au ajuns şapte corăbii
la Ostia, la un calcul sumar, se poate
concluziona că au debarcat între două şi
trei mii de troieni.
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Localitatea

Troia la mare

Insula Delos

Insula Creta

I Strofade

Riposto (Etna)

Trapani (Drepanum)

Distanţa

Distanţa

(Km)

(Mm)

8,7

4,7

8,7

4,7

14,1

7,6

23,0

12,4

6,5

3,5

29,3

15,8

69,7

37,6

99,0

53,4

76,2

41,1

175,1

94,5

120,8

65,2

295,9

159,7

9,1

4,9

305,0

164,6

32,6

17,6

337,6

182,2

14,6

7,9

352,3

190,1

27,8

15

380,1

205,1

67,3

36,3

447,3

241,4

95,1

51,3

542,2

292,6

13,0

7

555,2

299,6

13,9

7,5

569,1

307,1

220,9

119,2

789,7

426,2

40,4

21,8

830,3

448,1

82,1

44,3

912,4

492,4

82,1

44,3

994,5

536,7

1, 1

0,6

995,6

537,3

126,9

68,5

1122,7

605,9

163,1

88

1285,8

693,9

96,5

52,1

1382,3

746

159,7

86,2

1542, 1

832,2

164,7

88,9

1706,8

921,1

86,0

46,4

1792,8

967,5

42,6

23

1835,4

990,5

16,3

8,8

1851,9

999,4

5,0

2,7

1856,9

1002,1

3,5

1,9

1860,4

1004

4,4

2,4

1864,9

1006,4

3,2

1,7

1868,0

1008, 1

11, 1

6

1879,1

1014,1

29,5

15,9

1908,6

1030

220,0

118,7

2128,5

1148,7

34,8

18,8

2163,4

1167,5

5,7

3,1

2169,1

1170,6

5,2

2,8

2174,5

1173,5

Distanţa
totală

(Km)

Distanţa
totală

(Mm)
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Tunis (Cartagina)

Ostia

Influenţa troiană

9,6

5,2

2183,9

1178,6

4,6

2,5

2188,8

1181,2

21,1

11,4

2209,9

1192,6

129,2

69,7

2339,0

1262,3

72,6

39,2

2411,7

1301,5

8,2

4,4

2419,8

1305,9

204,6

110,4

2624,4

1416,3

344,8

I 86,1

2969,2

1602,4

100,1

54

3069,3

1656,4

179,0

96,6

3248,3

1753

I 16,9

63,1

3365,2

1816,1

40,6

21,9

3405,8

1838

asupra începuturilor

latine

Se crede că întemeierea cetăţii
Alba Longa, care a fost considerată drept
leagănul viitoarei Rome, este legată de
poporul troian.
Dimensiunile
modeste
ale
teritoriului
Latium-ului,
numărul
important de troieni ce au debarcat şi au
preluat conducerea centrului latin,
precum şi probabila descendenţă comună
cu localnicii, fac foarte posibilă ipoteza

unei asemănări dintre limba
timpurie şi limba vorbită de troieni.

latină
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LUI PETRU PONI LA REALIZAREA STATISTICII
RĂZEŞILOR DIN MOLDOVA
Oana Florescu
Muzeul "Poni - Cernătescu " Iaşi

Abstract: The volume The Statistics of Freeholders, published by Petru Poni in 1921, the first
one of this kind in Romania, focused on the class of the freeholders. The volume was written
on the basis of the data collected while Petru Poni was the President of the Superior Council of
Agriculture. The class of freeholders was the source of diligent men of Romania and Petru
Poni, son of a freeholder, was one of the most important representatives of this social
category.
The Statistics of Freeholders provides information on the names of the villages,
showing for each case the commune, subprefecture, county, the geographic situation of the
village, the number of freeholder family heads, who owned lands, the freeholders' villages
inhabited exclusively by freeholders and also the mixed villages (included both freeholders
and descendants of freeholders who having lost their land were working upon contracts and
who received land in 1864). Petru Poni also provides very numerous historical data on this
social class.

e data de 23 decembrie 1907,
odată cu promulgarea Legii
învoielilor
agricole
ce
reglementa învoielile dintre boieri ş1
ţărani
şi
modul de arendare a
pământurilor,
s-a înfiinţat Consiliul
Superior al Agriculturii, care urmărea
stingerea conflictelor sociale dintre clasa
moşierilor şi arendaşilor de pământ, pe de
o parte, şi cea a ţăranilor lipsiţi de
pământ, pe de altă parte. Prin Decret
Regal au fost numiţi, la 29 decembrie
1907, membrii Consiliului superior al
Agriculturii pentru o perioadă de 15 ani,
alături de Petru Poni figurând Theodor G.
Rosetti, George Văsescu şi prinţul Barbu
Ştirbey. Petru Poni a fost ales preşedinte
al Consiliului şi el este cel care a condus
acest organism ce urma să pregătească
drumul spre desfăşurarea reformei agrare
şi împroprietărirea ţăranilor în 1920.
În timpul cât Petru Poni a fost
preşedinte al Consiliului Superior al

P

Agriculturii, a încercat să realizeze o
statistică a răzeşilor. El a adunat date de
la inspectorii agricoli cât şi de la
autorităţile administrative.
Petru Poni spunea că, în acea
perioadă nu se cunoştea aproape mm1c
despre răzeşi. Istoricii au căutat în
documente vechi care este originea lor
dar nu au reuşit să aducă lumină asupra
acestei clase interesante a populaţiei
rurale.
Nu se cunoşteau localităţile în care
trăiau, numărul lor, câţi dintre ei au
pământ şi câţi nu au etc.
În tabelele statistice, Petru Poni a
trecut:
Numele satelor, arătând pentru
fiecare comuna, plasa, judeţul;
Situaţia geografică a satului;
Numărul capilor de familie răzeşi,
cu pământ;
Satele răzeşeşti locuite numai de
răzeşi dar şi satele mixte (alcătuite din
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răzeşi

şi

din persoane ale căror
descendenţi erau clăcaşi şi care au fost
împroprietăriţi în 1864);
Numărul locuitorilor fără pământ
din fiecare sat;
Numărul locuitorilor din fiecare
sat aşa cum rezultă din recensământul
din 1912.
Petru Poni a ajuns la concluzia că, în
Vechiul Regat, fără Dobrogea, erau în
Judeţul

comunele rurale 1 272 519 capi de
familie dintre care 334 234 erau răzeşi
(26,2 % din Vechiul Regat, fără
Dobrogea erau răzeşi.)
În Oltenia se găseau 39,9% răzeşi, în
Moldova 24,3%, iar în Muntenia 20,9%.
În Moldova, proporţia răzeşilor din
numărul total al populaţiei rurale este
prezentată în următorul tabel:

Numărul

Capi de familie

cu pământ
2104
Neamţ
3110
Bacău
12828
Putna
17931
Dorohoi
284
Botoşani
174
laşi
595
3374
Roman
Vaslui
6992
Tutova
8953
Fălciu
6545
Tecuci
11773
Covurlui
8127
Total
82790

Suceava

fără pământ

294
589
3002
3652
526
31
184
1125
1773
2949
1880
2093
2242
20340

din Moldova erau prezenţi
în proporţie de 24,3% din numărul
populaţiei rurale. Răzeşii din Muntenia
reprezentau 20,96%, iar cei din Oltenia
26,2 %.

total

2398
3699
15830
21583
810
205
779
4499
8765
1192
8425
13866
10369
103130

total al
capilor de familie
33631
35537
50732
36457
37509
36922
31798
27082
29380
26254
23196
30852
23301
422651

%

7,1
10,4
31,2
59,2
2,1
0,5
2,4
16,6
29,9
45,0
36,2
45,0
44,5
24,3

Răzeşii

găsit că numărul

Situaţia geografică

În munţii Neamţului, de exemplu,
nu era nici un răzeş. Marea majoritate a
lor se găsea în regiunea dealurilor.

a răzeşilor

Cercetând numărul răzeşilor în
fiecare din cele trei regiuni, de munte, de
deal şi de şes din România, Petru Poni a

MOLDOVA
Suceava
Neamţ

Bacău

Putna
Dorohoi

Munte
1920

4445
7541
-

lor total era de 334 234.
La munte se găseau 64633 (19,33%), la
deal 211630 (63,34%) iar la şes 57871 de
răzeşi (17,33%).

Deal
478
3699
11124
12971
751

Şes
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15830
21583
810
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Botoşani

-

Iaşi

-

Roman
Vaslui
Tutova

-

-

Fălciu

Tecuci
Covurlui
Total
%

141
716
4499
8765
11902
7628
12310
7741

-

-

82733
80,22

13906
13,48

56
63
-

797
1556
2628
6491
6,30

şi
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205
779
4499
8765
11902
8425
13866
10369
103130
100,00

Moldova
•munte
■ deal
■ ses

•
MUNTENIA
Total
%

Munte

Deal

30691
25,66

56897
47,57

Şes

32018
26,77

Total

119606
100,00

■

munte

■ deal
■ ses

•
OLTENIA
Total
%

Munte

20046
17,98

Deal

72090
64,65

Şes

19362
17,37

Total

111498
100,00

Oltenia
■

munte

■ deal
■

ses

•
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Fenomenul

migrării populaţiei

de la

munte şi podişuri spre câmpie se observă
aproape pretutindeni.
Petru Poni explica acest lucru prin
faptul ca aceştia, în migraţia lor din munţi
spre Dunăre, în Muntenia, spre Prut, în
Moldova, şi spre Bugeac, în Basarabia, sau oprit pe dealuri. Statistica constata acest
fapt. Regiunea şesurilor este foarte mare în
Muntenia şi Oltenia, unde ocupă 2/3 din
suprafaţa solului. Acolo răzeşii erau puţin
numeroşi satele lor fiind rare şi izolate în
mijlocul foştilor clăcaşi sau lipseau spre
Dunăre.

În Moldova şesurile nu au o
întindere mare decât în Covurlui, Tecuci,
Putna, numărul lor fiind foarte mic.
Răzeşii din Basarabia
La 1902, în Basarabia, erau 151 sate
răzeşeşti situate aproape toate în partea
centrală a ţării şi anume: 63 în judeţul
Chişinău, 39 în Bălţi, 25 în Soroca şi 17 în
Orbei.
În Bugeac, la sud de Chişinău şi
Bălţi, nu erau decât 4 sate răzeşeşti: 3 în
Ismail şi unul în Akerman.
În partea nordică, în Hotin, nu se
aflau decât trei sate cu răzeşi.
Petru Poni era de parere ca regiunea
din Basarabia, în care se află un număr
mare de răzeşi, este tocmai aceea din faţa
judeţelor din Iaşi şi Botoşani din Moldova
unde sunt foarte puţini răzeşi. În timpul cât
Bugeacul a fost sub stăpânirea Turcilor,
aceştia au
aşezat
acolo o populaţie
numeroasă de tătari, în mijlocul căreia
românii nu puteau trăi. Astfel el ne explică
de ce nu erau în această parte nici un sat de
răzeşi şi nici chiar sate vechi de ţărani
moldoveni.
Când Basarabia a fost luată de ruşi,
tătarii au părăsit satele şi pământurile lor şi
guvernul rusesc a căutat să populeze ţara

astfel

pustiită

cu colonii de germani,
elveţieni, bulgari şi ruşi. Între aceste
colonii erau sate întemeiate după 1812, de
mazili şi de răzeşi veniţi din Moldova, care,
după ce boierii le-au luat ocinile lor
strămoşeşti, preferaseră să se expatrieze,
decât să muncească pentru boieri pe fostele
lor moşii. Alte sate au fost întemeiate tot
după 1812 de ţărani moldoveni veniţi din
centrul Basarabiei sau din Moldova.
Aceasta ne explică de ce satele de pe malul
drept al Prutului şi de pe podişul din ţinutul
Cârligăturei, al Hârlăului şi al Botoşanilor
au rămas aşa de puţin populate. Ruşii
dădeau acestor colonii ajutoare pentru
instalarea lor şi câte 30 desetini pământ
cultivabil, în deplină proprietate, pentru
fiecare cap de familie.
Răzeşii în diferite judeţe
În acest capitol Petru Poni enumeră
răzeşii din fiecare plasă a judeţelor din
Vechiul regat, stabilind şi foştii clăcaşi cât
şi capiii de familie fără pământ. Prezentăm,
în continuare câteva exemple.
Neamţ

În regiunea muntoasă a acestui judeţ
nu se află nici un sat răzeşesc. Toţi munţii
sunt proprietatea unor persoane private sau
a statului sau a Domeniului Coroanei.
Răzeşii, în număr mic, sunt aşezaţi în cele
trei plase. În plasa Piatra sunt 755 de răzeşi
în 5 sate din care unul mixt, cu 118 foşti
clăcaşi. În plasa Mijloc, în partea către
judeţul Roman, avem 1361 răzeşi în 16
sate, din care 5 mixte cu 93 foşti clăcaşi.
laşi

În plasa Turia sunt 271 răzeşi în 6
sate din care unul mixt cu 8 foşti clăcaşi. În
plasa Cârligătura este un sat cu 43 de
răzeşi, în plasa Bahlui, 396 în 4 sate, din
care două mixte cu 121 foşti clăcaşi iar în
plasa Copou un singur sat cu 69 de răzeşi.
Vaslui
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Satele răzeşeşti sunt răspândite
aproape egal în toate părţile judeţului. Pe
dealurile dinspre Iaşi devin mai rari sau
lipsesc. În plasa Negreşti, limitrofă cu
Siretiul-de-sus din Roman, avem 1991 de
răzeşi în 19 sate, din care 11 sunt mixte cu
554 de clăcaşi. În plasa Pungeşti, care se
mărgineşte cu plasa Fundul, tot din Roman,
avem 1956 răzeşi în 20 de sate, din care 8
mixte cu 328 foşti clăcaşi. În plasa Deleşti,
care continuă spre est pe cea precedentă,
avem 1757 răzeşi în 16 sate, din care 8
mixte cu 178 foşti clăcaşi. În plasa Goleşti,
care atinge judeţul Fălciu, sunt 13 sate cu
2156 răzeşi. Trei sate sunt mixte cu 168
foşti clăcaşi. Plasa Codăeşti, limitrofă spre
nord cu laşii, nu are decât 905 răzeşi,
aşezaţi în 9 sate, iar numai 2 din aceste sate
sunt mixte cu 4 7 foşti clăcaşi.
In capitolul Răzeşii din Bucovina,
Petru Poni face o comparaţie între răzeşii
din Moldova şi cei din Bucovina, din
punctul de vedere al aspectului fizic,
portului, obiceiurilor lor, cât şi importanţa
lor în administraţia locală. Petru Poni face
şi un scurt istoric al slavizării răzeşilor din
Bucovina.
Clăcaşii prezintă îndatoririle lor pe
moşiile boiereşti sau răzeşeşti, numărul
clăcaşilor.
Răzeşii

din Moldova (în prima
a sec. al XIX-iea)
Petru Poni a studiat câteva documente
în care se găsesc informaţii asupra satelor
răzeşeşti din Moldova:
1. Condica liuzilor pe anul 1803
publicată de Teodor Codrescu în
Uricar;
2. Catagrafia locuitorilor din Moldova
făcută la 1820;
3. Catagrafia locuitorilor din Moldova
făcută la 1831;

jumătate

4. Condica de proprietăţi din Moldova
cu numele proprietarilor, manuscris
în Biblioteca Academiei Române.
În Condica liuzilor, Moldova era
împărţită în 21 de ţinuturi: Suceava,
Neamţ, Roman, Bacău, Putna, Tecuci,
Covurlui, Tutova, Vaslui, Fălciu, Herţa,
Dorohoi, Botoşani, Hârlău, Cârligătura,
Iaşi (care cuprindea trei ocoale peste Prut).
Peste Prut erau ţinuturile: Grecenii, Codru,
Hotărnicenii, Orbei, Soroca.
În catagrafia din 1820 se găsesc trecute
numele proprietarilor fiecărui sat, precum
şi numele locuitorilor birnici sau scutiţi de
bir. Pentru mai multe sate, catagrafia
constată starea proastă în care se află
răzeşii din ele. De exemplu, cităm ce zice
despre
satul
Hrişcani
din
ţinutul
Botoşanilor: ,,Locuitorii în stare proastă,
oameni săraci; toată moşia pe care se află
şezători a fost îngropată de jur împrejur; nu
au loc de hrană".
Catagrafia din 1831 a fost făcută în
timpul guvernului Kiseleff, sub conducerea
„Divanului împlinitor" şi a Obştei
Adunării. În fiecare ţinut era câte o comisie
compusă din 5 „cilenuri". Boierul prezident
şi două cilenuri erau numiţi de Obşteasca
Adunare; celelalte două cilenuri erau
dregătorii
ţinutului.
Pe lângă aceşti
membri, în comisie trebuia să facă parte şi
protopresviterul ţinutului.
Comisia trebuia să arate de cine era
stăpânit fiecare sat: de un boier, de o
mănăstire sau de răzeşi.
În Condica proprietăţilor erau înscrise,
pe ţinuturi şi ocoale, proprietăţile rurale din
Moldova, cu proprietarii lor. Ea a fost
dăruită Academiei de către D. A. Sturdza.
În Condica proprietăţilor, Moldova era
împărţită ( după ce Rusia a luat Basarabia în
1812) în 11 ţinuturi: Neamţ, Suceava,
Roman,Vaslui, Fălciu, Herţa, Dorohoi,
Botoşani, Hârlău, Cârligătura şi Iaşi.
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Un capitol interesant este cel intitulat
„Boierii în satele răzeşeşti" în care Petru
Poni explică cum boierii luau pământul
răzeşilor utilizându-şi influenţa pe lângă
domnitor.
Scutiţi de bir în satele răzeşeşti
Un alt mijloc întrebuinţat de boieri
pentru a pătrunde în satele răzeşilor constă
în a avea scutiţi de bir în aceste sate.
Răzeşii,
deşi
erau proprietari ai
moşiilor, la fel ca boierii sau ca mănăstirile,
nu se bucurau totuşi de privilegiul de a
avea asemenea scutiţi în satele lor. Boierii
procurau acest privilegiu în speranţa că vor
putea cumpăra pământurile lor şi că îşi vor
mări proprietatea.
Boierii influenţi aveau scutiţi în mai
multe sate răzeşeşti.
Logofătul Constantin Balş, de exemplu,
avea scutiţi în Duşeşti şi Micşuneşti
(judeţul Neamţ),
în Giuleşti (judeţul
Suceava), în Porceşti, Hociungi, Bahna,
Broşteni (judeţul Roman).
Răzeşii
din Vrancea, Dorna şi
Tigheci este un capitol în care sunt descrise

încercările eşuate

ale boierilor de a lua
pământurile răzeşilor din ocolul Vrancea
situat în ţinutul Putnei. Astfel, Domnul
Moldovei, C. A. Ipsilanti, în 1801, a luat
pământul din Vrancea cu motivul că ei nu
au act de danie din partea unui domnitor. În
181 7, datorită Obşteştii Adunări a
Moldovei care a redactat o anafora prin
care se stabilea că vrâncenii stăpâneau
pământul lor dinaintea descălecării lui
Dragoş, vrâncenii au reuşit să-şi recupereze
pământul.
Petru Poni stabileşte şi
modalitatea prin care s-au înmulţit satele
din aceste regiuni.
Statistica răzeşilor este o lucrare
interesantă din punctul de vedere al
evoluţiei economice a ţăranului român.
Bibliografie:
Lixandru, Gheorghe, Biografii neretuşate, Editura
„Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2007
Poni, Petru, Statistica răzeşilor, Editura „Cartea
Românească: Pavel Suru", Bucureşti, 1921
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LENTILELE DE CONTACT

Muzeul

Ştiinţei şi

Camelia Pralea
Tehnicii " Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Considered until recently a luxurious accessory, the contact lenses have nowadays
become a normal item representing for the eye the optimal solution of harmonizing the
medical and aesthetic aspects. Their history is marked by famous names of the scientific world
such as Leonardo da Vinci (who introduced the concept of "contact lens"), Rene Descartes,
sir John Herschel (whose propositions were considered by philosophers "deceiving artifices"),
Adolf Fick (the first artificial lenses worn on the eye surface), August Muller (the first
artificial eye cover), William Feinbloom (who introduced the plastic material in the
production of contact lenses), Otto Wichterle (inventor of modem contact lenses, soft lenses),
and many other researchers who had a huge contribution to the creation of what is nowadays a
considerable benefit for ophthalmology. All these data were synthesized and described in this
paper.

O

ptica

ştiinţa

vederii

(optica medicală) şi
luminii
a fenomenelor
(optica fizică) - a adus, prin
studiul bolilor şi a structurii
ochilor ş1 pnn cercetările
privind generarea, natura şi
propagarea luminii, la apariţia ~
lentilei - prima extindere a
aparatului senzorial al omului.
Mai puţin populare decât
ochelarii, lentilele de contact
şi-au adus şi ele conribuţia la
felul cum pnv1m lumea
I
încojurătoare , meritând un loc
de frunte în galeria invenţiilor

.

revoluţionare.

Aceste mici dispozitive
medicale, concepute în special
pentru a corecta vicii de vedere
precum
miopiile,
hipermetropia, astigmatismul, îşi au o
istorie a lor a cărui început se înscrie în

perioada Renaşterii - perioadă de
înflorile a artei şi literaturii, a marilor
decoperiri ştiinţifice ce au depăşit cu mult
graniţele
cunoştinţelor
de
până atunci.
În celebrul „Codex
Atlanticus" de la începutul
sec. al XVI-lea, savantul şi
inventatorul Leonardo da
sugerează,
pentru
Vinci
dată,
modificarea
prima
proprietăţilor
corneei pnn
imersarea globilor oculari
într-un vas cu apă închis la
capătul opus cu o lentilă. Tot
el este cel care aduce în
discuţie , tot pentru prima
dată, conceptul de „lentilă de
contact" atribuindu-se astfel
paternitatea
acestui
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domeniu 8 . Ideea este susţinută pnn
descrieri detaliate şi schiţe ingenioase ce
au depăşit însă cu mult posibilităţile
tehnice de realizare a ei, timp de sute de
am.
Pornind de la cercetările savantului

propună,

în jurul anului 1801 , utilizarea
ca lentilă de contact a unei aşa zise
,,scoici"
de forma curburii corneei,
umplută cu apă şi cu pereţi realizaţi din
sticlă şlefuită . Nici această dispozitiv a
lui Young, numit „Eyecup", nu va fi pus
în practică vreodată, dar va fi considerat
ca predecesoare a lentilelor de contact
moderne 1I

E
E - ·- - -

~

~

~

'------ --

Leonardo da Vinci, matematicianul ş1
fizicianul francez Rene Descartes (1596 1650) sugerează,
pentru corectarea
vederii, plasarea direct pe ochi a unui tub
plin cu apă având partea dinspre cornee,
de formă concavă 9 . Ideea, nerealistă
dealtfel pentru că împiedica clipitul, şi-o
prezintă în lucrarea Dioptrica din 163 7,
în care savantul îşi expune şi cercetările
din domeniul fizicii precum: legea
refracţiei , teoria curcubeului, proprietăţile
lentilelor şi aberaţia lor de sfericitate 1°.
A trebuit să treacă aproape 200 de
ani pentru ca medicul şi opticianul
britanic Thomas Young (1773-1829) să
dezvolte ideea lui Descartes ş1 să

Două

decenii . mai târziu, în anul
1827, fizicianul englez sir John Herschel
(1792-1871)
propune
corectarea
ametropiei optice prin aplicarea unui strat
de gelatină pe o lentilă de contact realizat
din sticlă, având forma corneei oculare I 2 •
În acelaşi an, face publică şi prima
metodă propusă de el, de confecţionare a
lentilelor de contact prin mulaje oculare
directe, transparente I3 • Nici aceste idei nu
au putut fi testate, fiind considerate, ca
toate celelalte propuneri de până atunci,
nişte
„artificii înţelătoare", dăunătoare
sănătăţii şi integrităţii ochiului. Până la
apariţia anestezicului, în 1884, nu s-a
putut pune problema realizarii unor teste
de verificare a acestor metode de
corectare a vederii.

8

„Enciclopedie Le Livre Mondial des Inventions
- plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D'Estaing, pag. 323
9
Idem
10
coord. Acad. Ştefan Bălan,
,,Dicţionar
cronologic al ştiin ţei şi tehnicii universale",
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , Bucureşti ,
1979, pag 152

11

Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
nr. 5 din 1989, pag. 30
12
„Enciclopedie Le Livre Mondial des Inventions
- plus de 1OOO nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D' Estaing, pag. 323
13
Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
Ştiinţă şi tehnică nr. 5 din 1989, pag. 30
Ştiinţă şi tehnică
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Primele lentile de contact - primele
lentile artificiale purtate pe suprafaţa
ochiului - au fost inventate în 1887 de
fiziologul german Adolf Fick (18291901). Realizate din sticlă groasă sub
forma unor lentile - cochilie, ele au fost
create pentru a corecta astimagtismul un defect al corneei şi al cristalinului
ocular. Aceste prime lentile afocale, cu
un diametru de 13-21 mm, erau incomode
şi nu puteau fi purtate mult timp.
Lentilele acopereau tot ochiul, iar
disconfortul se datora faptului că
oxigenul nu putea ajunge pe suprafaţa
ochiului .. Testările s-au făcut la început
pe iepuri, apoi chiar pe cercetător şi mai
târziu pe câţiva voluntari 14 .
În 1888, alţi doi oftalmologi,
independent unul de altul, Eugen Kalt
(1861-1941) din Franţa şi Friedrich
Muller (1862-1939) din Germania, au
realizat şi ei lentile de contact din sticlă
cu aplicabilitate practică pe ochi 15 pentru
corectarea miopiei. Germanul Friedrich
Muller - producător de proteze oculare
din sticlă - realizează primul înveli ş de
ochi ce putea fi tolerat de organism şi
prin care se putea vedea mai clar. Aceste
lentile, tot din
sticlă, erau grele şi
acopereau întreaga suprafaţă vizibilă a
ochiului, neputând fi suportate decât
câteva ore.
Acest gen de lentile sclerale,
confecţionate din sticlă prin turnate, au
rămas singura formă de lentile de contact
în uz, până în 1924, când chimiştii
Enciclopedie Ştiinţa şi Tehnica secolului XX descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care neau schimbat viaţa, Editura Aquila 93 , Bucureş ti ,
1993, pag. 108
15
Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
Ştiinţă şi tehnică m . 5 din 1989, pag. 30 şi
(,,Enciclopedie Le Livre Mondial des lnventions plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D'Estaing, pag. 323
14

germani Barker şi Skinner pune la punct
obţinerea
primei
sticle
orgamce
(polimetacrilat de metil - PMMA) pe
care, firma germană
Rohm o
comercializează
abia în 1934, sub
16
denumirea de Plexiglas

Greutatea prea mare a sticlei,
disconfortul pe care-l provocau prin lipsa
de oxigenare a ochiului au determinat
cercetătorii
compan1e1 germane de
produse chimice IG Farben să realizeze
în 1936 prin1ele lentile de contact din
polimetacrilat de metil sau sticlă organică
(PMMA,
Perspex sau Plexiglas)
elaborând totodată ş1 metodele de
fabricare a lor 17 . Uşoare şi convenabile
această metodă de obţinere a lentilelor de
contact mai este utilizată şi astăzi. La
nivelul anului 1993, aproximativ 2
milioane de francezi purtau frecvent
lentile de contact confecţionate din acest
material 18
Realizarea opticianului Adolf Fick
în 1887 a reuşit să deschidă o adevărată
cutie a Pandorei în domeniul opticii
medicale, provocându-i pe
medicii
16

Enciclopedie Le Livre Mondial des lnventions
- plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D ' Estaing, pag. 360
17
„Enciclopedie Le Livre Mondial des lnventions
- plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D'Estaing, pag. 323
18
Idem, pag. 323
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fiziologi, chimiştii şi esteticienii secolului
de
XX la căutarea şi cercetarea
materiale şi metode noi şi perfecte pentru
a realiza lentile de contact cât mai
mult mai
performante medical ş1
tolerante din punct de vedere organic.
Astfel, în 1929, medicul englez de
origine maghiară Joseph Dallos introduce
o metodă mai bună de obţinere a
lentilelor de contact prin amprentare sau
obţinere de mulaje individuale, direct de
pe ochiul uman cu ajutorul unui material
elastic, hidrocoloidal numit Negocoll 19
Din păcate nu a fost pusă nici această
metodă în uzul curent al opticianilor,
fiind practicată doar în clinica unde
medicul Dallos activa.
Pornind de la modelele şi metodele
propuse în anii 1887 de Adolf Fick , în
anul 1932 firma germană Zeiss (Jena)
începe fabricarea lentilelor de contact
din sticlă, pe scară largă şi în serii mari 20 .
La New York, în 1936, opticianul
american William F einbloom ( 19041985) introduce plasticul în producţia
lentilelor de contact după o metodă
originală. Lentile lui Feinbloom aveau o
parte centrală din sticlă care acoperea
corneea în regiunea irisului şi o bandă
periferica de material plastic care
acoperea restul cornee1. În 1937,
maghiarul Istvan Gyorffy şi în 1938,
opticienii americanii Teodor E. Obrig şi
Ernest Mullen
confecţionează, după
reţete proprii, lentile de contact realizate
integral din material sintetic PMMA 21
Ulterior lentilele de contact cunosc,
an de an, succese tot mai mari. Motivele?
Ele prezintă numeroase avantaje în raport
cu ochelarii cu lentile corectoare. Dacă
19

Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
nr. 5 din 1989, pag. 31
20
Idem, pag. 30
21
Idem, pag. 30
Ştiinţă şi tehnică

sunt bine prescrise şi adaptate, ele ajută
adeseori mai bine decât ochelarii la
corectarea frecventelor defecţiuni ale
sistemului optic al ochilor. Uneori sunt
chiar de neînlocuit. Toate aceste motive
conving specialiştii de la „The American
Optometric Association" (AOA) ca în
anul 1945, să reccunoască oficial
·J - 6, 11150
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cercetarea şi obţinerea industrială a
lentilelor de contac ca parte integrantă a
practicii optomtriei medicale.
În 1948, opticianul american Kevin
Tuohy (1919-1968) realiza lentile de
contact mult mai practice şi mai uşor de
utilizat.
Până
atunci
majoritatea
persoanelor cu defecte vizuale nu prea
aveau altă alternativă decât să poarte
ochelari. Însă apariţia lentilelor de contact
Tuohy în formă de calotă sferică ce
acopereau doar irisul şi pupila şi nu
întreaga parte vizibilă a ochiului,
asigurând o mai buna oxigenare a
ochiului, a dat câştig de cauză lentilelor
de contact în defavoarea ochelarilor
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corectori de vedere. Lentilele de contact
Tuohy erau realizate integral din material
plastic - polimetacrilat de metil (PMMA)
-mărindu-se
astfel
perioada
de
suportabilitate până la aproape 16 ore pe
zi. Totuşi ele cauzeau iritaţii şi
presupuneau o anumită perioadă de
adaptare 22 .
In timp, odată cu îmbunătăţirea
tehnologiei de fabricare , lentile din
PMMA au devenit tot mai sofisticate şi,
pentru următoarele aproape două decenii,
lentilele de contact Tuohy, au fost practic
singurul tip de lentilă ce corecta erorile
de refracţie a luminii. Ele au ajuns rapid
foarte populare în lumea artiştilor de la
Hollywood, fiind preferate chiar de
preşedintele american Ronald Reagan.
În Europa, lentilele de contact au
intrat în optica medicală curentă, pentru
început în Franţa, abia în jurul anului
1950. Confecţionate din sticlă, din
metacrilat sau polimetacrilat şi , fiind încă
destul de dure, provocau la mulţi
purtători iritaţii şi leziuni comeene, iar
purtarea lor era permisă, pentru siguranţă,
doar aproximativ 2-4 ore pe zi2 3
La începutul anilor '60,
probabil în jurul anului 1962, chimistul
ceh Otto Wichterle (1913-1998) de la
Catedra de chimie macromoleculară a
Universităţii din Praga şi asistentul său
Dr. Drahoslav Lim, au început să
experimenteze noi materiale şi metode
pentru a produce lentilele de contact moi
'
muiate hifrofil ( absorbţiei de apă) dintrun material plastic numit polihidroxietilmetacrilat (HEMA) creat în 1945 chiar

Enciclopedie Ştiinţa ş i Tehnica secolului XX descoperiri ş i inven ţii ale ultimului secol care neau schimbat viaţa, Editura Aquila 93, Bu~ureşti,
1993,pag. 108
23
Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact" Revista
Ştiinţă şi tehnică nr. 5 din 1989, pag. 30 '

dr. Lim. 24 Lentilele de contact
obţinute
erau
superioare
celor
precedente, fiind mai puţin traumatizate
şi mai puţin abrazive. În contact cu
lacrimile, ele luau forma corneei datorită
materialul folosit în realizarea lor polihidroxietil-metacrilat
(HEMA)
cunoscut şi sub denumirea de traspex care, combinat cu unele solutii uleioase
'
'
dădea posibilitatea înmuierii lentilelor în
contact cu lacrimile, devenind moi si
.b .l zs
,
f1 ex1 1 e . Acestea sunt considerate
lentilele de contact modeme.
Moliciunea şi flexibilitatea acestor
lentile de contact asigurau confortul
ochiului, însă conţinutul ridicat de apă le
făceau dificil de manevrat, iar calitatea
optică lăsa de dorit. Mai mult, umiditatea
putea fi şi un mediu propice dezvoltării
unor bacterii infecţioase, ridicând astfel
serioase întrebări în ceea ce priveşte
securitatea medicală a ochiului.
de

22

Re~ista Ştiinţă ş i tehnică nr. 9 din 1981 , pag. 38
„Lentile de contact - rubrică realizată de Maria

24

Păun
25

Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact" Revista

Ştiinţă şi tehnică nr. 5 din 1989, pag. 30 '

159
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei şi tehnicii
Un alt dezavantaj al materialelor
plastice folosite la confecţionarea
lentilelor de contact, era faptul ca nu
lăsau oxigenul să treacă prin ele pentru a
ajunge la porţiunea de cornee acoperită.
Acest neajuns genera o serie de efecte
secundare nedorite. Astfel, la sfărşitul
anilor '70, mai probabil prin 1979, au
apărut pe piaţa opticii medicale, lentilele
permeabile la oxigen, aşa numitele „rigid
gas permeabile" sau RGP realizate din
co-polimeri PMMA şi silicon.

Procesul de fabricaţie era relativ
simplu. Amestecul de co-polimer PMMA
şi
silicon se toarnă în matriţe
standardizate, iar prelucrarea se continuă
pe când lentilele devin transparente şi
capătă o dioptrie bine definită . Polimerul
folosit, cu un conţinut de 40% apă ,
permite contactul ochiului cu oxigenul
din atmosferă, indispensabil atât pentru
metabolismul corneei, cât şi pentru
formarea lacrimi care asigură protecţia
împotriva unor eventuale infecţii. Cu o
greutate foarte redusă şi o flexibilitate
corespunzătoare , pentru a nu produce o
iritaţie a corneei, cu un diametru de
aproximativ 14 mm, grosimea lor variază
între 0,07 şi 0,5 rnm 26 . Aceste lentilele de
contact suple, muiate şi permeabile la

26

Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
nr. 5 din 1989, pag. 31
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oxigen, au o durată de folosire de
aproximativ 2 ani2 7 .
În prezent aproximativ 90% din
lentile de contact vândute în Statele Unite
sunt lentilelor de contact moi.
În 1985, după 30 de ani de cercetare
şi
muncă
asiduă,
medicii opticieni
francezi Roger Bonnet şi Francis Vinzia
reuşesc să realizeze practic, lentile moi
sau tari, asferice şi multifocale, destinate
corectării miopiei şi a prezbiţiei , două
afecţiuni în care utilizarea lentilelor de
contact
s-au dovedit a fi adevărate
metode de tratament, oprind adeseori
evoluţia acestora, în timp ce ochelarii au
un rol doar paleativ sau de corecţie
28
optică. Aceste lentilele de contact oferă
o calitate mai bună în corecţie şi o
claritate mai bună a imaginii si pot fi
folosite şi ca înlocuitor al cristalinului
ochiului sub formă de implant intraocular. Invenţia a fost brevetată în Statele
Unite cu numărul de patent 4.861.152 din
29 august1989 29.
Statistic, la nivelul anului 1993
existau în Franţa un milion de purtători
de acest tip de lentilele de contact30 •
Nu putem să nu amintim aici de
„Lentilele anticataractă" - o nouă metodă
pentru tratamentul glaucomului, dar şi al
altor boli de ochi, pusă la punct în anul
1983 de către specialiştii japonezi. Ei au
realizat lentile de contact „îmbibate" cu
un medicament pentru tratarea cataractei.
În acest fel, fiind transferat de la lentilă la
întreaga suprafaţă a ochiului pentru o
perioadă lungă de timp, medicamentul
27

Idem, pag. 30
Dr. Aurel Rosin, ,,Lentile de contact", Revista
Ştiinţă şi tehnică nr. 5 din 1989, pag. 31 şi
(,,Enciclopedie Le Livre Mondial des lnventions plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D 'Estaing, pag. 323
29
Idem
30
Idem, pag, 323

28
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este mult mai eficient decât dacă se
introduce, periodic, direct în ochi 31 .
Deşi ideea utilizării unor lentile de
sticlă colorată pentru apărarea ochilor de
razele solare, i-a aparţinut împăratului
Nero, ea a prins contur abia în jurul
anului 1933 prin apariţia primelor filtre
polarizante (Polaroid), fără reflecţie
solară, de care se leagă numele lui Edwin
H. Land 32 . 50 de ani mai târziu,
Societatea Essilor din Franţa, dezvoltă
primele lentile de contact moi, solare în
două versiuni, sub brandul Lunelle. O
versiune medicală , pentru corectarea
ametropiei şi o versiune
neutră,

După

doi ani de cercetare în optica
fiziologică, Compania franceză Essilor a
dezvoltat în 1990 primele lentilele de
contact cu higroscopicitate progresivă
mare care să asigure vederea cu înaltă
rezoluţie la persoanele cu mai multe
deficienţe de vedere, adaptate la toate
distanţele, indiferent de poziţia a ochilor.
Această caracteristică este obţinută prin
adaptarea geometriei originale asferice
de pe suprafaţa exterioară a lentilei.35
Aceste lentile au revoluţionat industrie
optică medicală constituind un foarte bun
remediu în domeniul tratamentului

destinată

protecţ1e1

solare,
aceastea din urmă fiind
utilizate în principal la
competiţiile
sportive
sau pe durate mai lungi
de timp 33 .
Pentru
a
se
micşora riscul apanţ1e1
infecţiilor oculare prin
manevrarea lor zilnică, Laboratoarele
americane Vistakon au scos pe piaţă, în
anul 1989, primele prototipuri de lentile
de contact moi, de unica folosinţă.
Concepute iniţial pentru a fi purtate timp
de o săptămână, fără întrerupere, azi le
găsim în diferite variante, chiar şi pentru
numai o zi. Acest gen de lentile de
contact sunt destinate persoanelor cu
miopie mică 34 .

31

„Lentila anticataractă", Revista Ştiinţă şi
nr. 1 din 1983, pag 45
32
Thomas de Galiana, Michel Rival, ,,Larousse in extenso- Dicţionar Inventatori ş i Inven ţii "
(traducere Mariana Crăciun , Monica Crăciun),
Editura Tehnică, Bucureş ti , 2001 , pag. 575
33
„Enciclopedie Le Livre Mondial des Inventions
- plus de 1000 nouvelles inventions" - dirige par
Valerie Anne Giscard D'Estaing, pag. 323
34
Idem
Tehnică

antireflex dar ş1 pnn asigurarea unor
câmpurilor vizuale extinse, a indicilor de
refracţie stamdard, a unei greutate reduse,
a unei puternice rezistenţe la şocuri etc.
Lansarea în anul
1999 a
hidrogelurilor siliconate care combină
permebilitatea pentru oxigen a siliconului
cu comfortul şi performaţele clinice a
hidrogelurilor tradiţionale a însemnat o
evoluţie importantă în obşinerea lentilelor
de contact mai uşor de manevrat, mai
bine tolerate şi mai performante din punct
de vedere a medical.
Ca formă, lentilele de contact
seamănă cu solzii de peşte. Ele prezintă
particularităţi
care,
pe
ochiul
solicitantului, devin imperfecţiuni. Iată de
ce înainte de a purta lentile de contact,
35

Idem
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doritorul trebuie să se adreseze unui
medic specialist în oftalmologie, singurul
în măsură să aleagă lentila adecvată.
Adaptorul trebuie să împace raporturile
intime dintre mai mulţi factori: forma
lentilei, forma corneei, secreţia lacrimală,
tonusul palpebral, toleranţa faţă de
substanţa plastică a lentilei, fragilitatea
epiteliului comeean36 .
Lentilele
de
contact sunt o opţiune
la îndemâna oncm
lângă
care,
pe
multiplele
avantaje
practice pe care le
oferă, există şi o serie
de beneficii demne de
luat în seamă. Ele pot
fi recomandate şi în
unele profesii în care ochelarii nu se pot
utiliza, cum este cazul sportivilor,
actorilor, al persoanelor ce lucrează în
mediul toxic, poluant, la temperaturi
scăzute sau ridicate etc.
La ora actuală lentilele de contact
constituie un bun substitut al „bătrânilor"
ochelari nu numai din considerente
medicale dar şi din motive estetice
asigurând un rriai bun confort psihic.

Revista Ştiinţă şi tehnică m . 9 din 1981 , pag. 3 8
„Lentile de contact - rubrică realizată de Maria

36

Păun
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MARINARI AVIATORI FĂURITORI AI ROMÂNIEI MARI

Mariana Păvăloiu
Muzeul Academiei Navale Constanţa
Abstract: During World War I, among the first aviators that contributed to the
achievement of the national ideal there were the Navy aviators as well. Thus, important
names such as: Cezar Atanasiu, Nicolae Cotache, Dumitru Darian, Ioan Georgievici,
Gheorghe Gheorghiu Constantin Gonta, Ionel Ionescu, Radu Irimescu, Gheorghe
Măicănescu, Gheorghe Mihăilescu, Ion Muntenescu, Constantin Pavelescu, Aurelian
Păunescu, Atanasie Petrescu fulfilled dangerous missions at the levei of the enemy lines,
during the implementation of the military operations during the period 1916-1919, taking
photographs and bombing fortifications, artillery positions, communication centers and
enemy troops in the trenches.

L

a începutul secolului al XXlea în cartea războaielor s-a
prefigurat o pagină nouă,
prin caracterul special pe care l-au avut
acţiunile de luptă dezlănţuite în anul 1914
între cele două coaliţii militare. Au fost
puse faţă în faţă, cea mai mare putere
militară a continentului, Germania, cu cea
mai mare forţă navală din lume, Anglia.
Din punct de vedere militar, războiul
mondial a fost condus pe baza a două
concepte strategice distincte: strategia
pământului, concepută de Schlieffen şi
strategia mării, concepută de Anglia cu
decenii în urmă, cu jaloanele ei de la
Gibraltar până în Singapore, pe ruta India
- Mediterana, principala legătură cu
Africa şi Asia, pentru a stăpâni calea
Oceanului Atlantic ce leagă Europa de
America. 1 Germania a avut la rândul ei o
strategie pe mare: la nord, prin situaţia

pe care o avea şi coastele
mărilor Baltică şi Nordului, iar în sud, în
Marea Neagră, prin politica chibzuită pe
care a avut-o faţă de Turcia. 2
Rusia care dispunea de cele mai
mari rezerve umane, pe care un popor le
poate angaja într-un război, se găsea în
câmpul de acţiune al politicii Aliaţilor.
Prin urmare, izolarea ei, a constituit un
principal scop, urmărit de către Germania
încă de la începutul războiului. Situaţia
geografică a ţării noastre şi locul pe care
l-a ocupat în concertul european din
epocă, au favorizat în prima fază a
războiului, poziţia României în rândul
aliaţilor participanţi la război.
Învăţămintele desprinse în cursul
primei campanii din războiul de întregire
a neamului privind folosirea aviaţiei pe
fronturile de vest şi de est a determinat
conducerea armatei române să privească

Pe larg această teorie, în lucrarea Theorie
strategique, La mer contre la terre, I 9 I 4-19 I 8, de
Castex,Paul,
Editure
Societe
d'Edition
geographique, maritime et coloniale, 1935,
passim;

2

1

geografică

Colin, S., Gray, The Beverage of Sea Power,
The Strategic Advantage of Navies in War, cap.
Sea Power in the First World War, Ed. The Free
Press, A. Division of Macmillan, Inc, New York,
1992,p.174-212;
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mai atent priorităţile Aeronauticii
militare.
Pe
parcursul
derulării
operaţiunilor militare în perioada 19161919, aviatorii au îndeplinit misiuni
periculoase în rândul liniilor inamice,
fotografiind şi bombardând fortificaţii,
baterii de artilerie, noduri de comunicaţii,
trupele inamice aflate în tranşee. În anii
primului război mondial, printre aviatorii
care şi-au adus contribuţia la realizarea
idealului naţional s-au numărat şi aviatori
care au provenit din marină.
CEZAR ATANASIU
S-a născut la 27 octombrie 1887 în
Galaţi şi a intrat voluntar în Marina
Militară, devenind soldat termen redus
prin Ordinul de Zi al Marinei Militare nr.
362 din 12 decembrie 1907. Înaintat la
gradul de caporal la 1 aprilie 1908,
datorită ataşamentului faţă de această
armă a fost avansat prin Ordinul de Zi nr.
491 din 1 septembrie 1914 la gradul de
plutonier. A fost atras de zbor şi în urma
solicitărilor a fost transferat în Corpul de
Aviaţie Român care abia se înfiinţase. 3 Sa specializat pe avionul de tip Caudron
G .3 şi Maurice F arman cu motor de 80
de CP. La 16 iulie 191 7 a primit brevetul
de pilot nr. 89 fiind repertizat în Escadrila
F. 9- Grupul 2 Aeronautic Tecuci.
Plutonierul de marină aviator Cezar
Atanasiu a îndeplinit primele misiuni la
4/1 7 iulie 191 7 când a efectuat o
recunoaştere a localităţii Guilianca. /În
ziua de 10/25 iulie 1917, echipajul format
din plutonierul de marină aviator Cezar
Atanasiu şi sublocotenentul Marcel
Popescu a îndeplinit şase misiuni de
luptă, .reglând tragerile bateriilor noastre
de artilerie în sectorul Năneşti-Găurile.
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, Alpha MDN, 2007, p. 30;

3

23 iulie/5 august 1917. Pe timp
nefavorabil plutonierul de marină aviator
Cezar Atanasiu a îndeplinit misiunea de
fotografiere a sectorului de front cuprins
între localităţile Mărăşeşti-Slobozia
Făurei, solicitată de Comandamentul
Corpului 6 Armată.
27 iulie/9 august 1917. Între orele
18.30-19.30 echipajul din Escadrila F 9,
format din plutonierul pilor Cezar
Atanasiu ş1 locotenentul observator
francez Georges Lebrun, a fotografiat
frontul în sectorul Şuşiţa Seacă,
fotografiile ducând la descoperirea unor
baterii de artilerie inamice care au fost
ulterior bombardate de artileria grea
4
română de calibru 120 de mm.
7/20 august 1917, la ora 05 .30
echipajul
Atanasiu-Alexandrescu
a
executat trei misiuni de recunoaştere în
sectorul
Bătineşti-Clipiceşti-Străjescu
Boloteşti-Focşani-Râmnicu Sărat - malul
stâng al Siretului. În aceeaşi zi echipajul
Atanasiu-Lebrun
a
executat
o
recunoaştere în spatele liniilor inamice,
confirmând activitatea aerodromurilor de
rezervă germane de la Sihlea şi Râmnicu
Sărat.

3/16 septembrie 1917, echipajul
format din Cezar Atanasiu şi sergentul
observator Alexander Henri Schwartz, în
timp ce fotografia o baterie de artilerie a
fost puternic bombardat în sectorul
Pădurea Neagră.

Plutonierul de marină aviator Cezar
Atanasiu a participat şi la campania din
anul 1918-1919, executând m1smni în
Bucovina şi Basarabia.
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare
Istorice (în continuare se va folosi sigla
CSPAMI), fond Direcţia Aeronauticii, dosar 88,
fila 56; Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor,
Valeriu, Avram, Zburătorii României Mari,
Colecţia Cultul Eroilor, op. cit. p. 30;

4
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În februarie 1920 a susţinut cu
succes examenul pentru gradul de
sublocotenent de aviaţie. 5 În perioada
noiembrie
1920-noiembrie
1922,
sublocotenentul Cezar Atanasiu a fost
transferat la Grupul de Hidroaviaţie,
înfiinţat în anul 1919. Începând cu 1
august 1924 Cezar Atanasiu a fost
transferat la Arsenalul Aeronautic, fiind
avansat la 1O mai 1925 la gradul de
locotenent
În cariera militară, Cezar Atanasiu
a mai activat la Şcoala de perfecţionare a
aviaţiei de la Buzău, Escadrila de
Hidroaviaţie şi Escadrila 2 Informaţii. La
9 noiembrie 1935 a fost trecut în rezervă
prin Ordinul de Zi nr. 35170 al S.S.A
pentru limită de vârstă, fiind concentrat în
perioada 1939-1942. În cariera sa a fost
decorat cu următoarele medalii ş1
decoraţii:
Medalia Victoria, Avântul
Ţării, Crucea Sfântului Gheorghe clasa a
III a, Crucea comemorativă a războiului
I 9 I 6-19 I 8, Virtutea Aeronautică clasa
Crucea de Aur.
NICOLAE COTTACHE
A fost atras deopotrivă de marină şi
de aviaţie. S-a născut la Brăila, în anul
1885, într-o familie de militari. Tatăl său,
Ioan Cottache având gradul de maior, a
urmat cariera militară reuşind în urma
examenului de admitere să devină elev al
Şcolii de ofiţeri de marină. La 1O iunie
1905 era elev caporal, iar la 4 decembrie
1908 a primit gradul de elev sergent
major. Avansat la gradul de plutonier în
rezervă, la 30 august 1915, a trecut în
aviaţie urmând Şcoala Militară de Pilotaj
de la Cotroceni unde a obţinut brevetul

CSP AMI,fond Direcţia Aeronauticii, dosar 175,
fila 105;
5

militar de pilot nr. 46 din 3 iunie 1915. 6
Continuă să se perfecţioneze în arta
zborului, la Şcoala de Aviaţie Băneasa,
pilotând avionul Bleriot, cu motor de 70
CP. Pentru aptitudinile sale de zbor a fost
promovat pilot-instructor, iar la 1 iulie
1916 a fost avansat în
gradul de
sublocotenent.
În noiembrie 191 7 a fost repartizat
ca pilot de front, la Grupul 1 Aeronautic
Bacău, făcând parte din Escadrila de
recunoaştere şi bombardament F. 6. A
îndeplinit puţine misiuni, deoarece în
scurt timp s-a încheiat armistiţiul.
Locotenentul Cottache a fost transferat
pentru o scurtă perioadă de timp ca pilot
instructor la Şcoala de Pilotaj Odesa. Aici
a trecut printr-o experienţă deosebită,
revolta unor soldaţi şi mecanici de
avioane care au aderat la mişcarea
bolşevică, dar în acele momente a dat
dovadă de curaj şi loialitate, ajutându-l pe
comandantul
Ştefan
Popescu
să
liniştească spiritele.
La sfârşitul lunii mai 1918,
locotenentul aviator Nicolae Cotatache
făcea parte din personalul navigant al
Escadrilei S.2 şi pilota avionul Sopwith
Strutter, armat cu două mitraliere Lewis
şi Wikers, având instalat la bord un
aparat telegrafic :rară fir. 7 Prin Decizia
ministerială nr. 39 din 9 iunie 1918,
locotenentul Cottache a fost reconfirmat
în funcţia de personal navigant, iar în
toamna anului 1918 a apărut în
organigrama Grupului aviaţie. 8

6

Monitorul Oastei, nr. 43 din 20 octombrie 1930,
f· 854:
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 84;
8
CSP AMl,fond Direcţia Aeronauticii, dosar 131,
fila 37;
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La 20 august 1920 a fost numit
comandantul Parcului nr. 5, din cadrul
Grupului 5 Aviaţie, iar în anul 1920 a fost
avansat la gradul de căpitan. Căpitanul în
rezervă Nicolae Cottache a desfăşurat în
perioada interbelică o intensă activitate
de propagandă în sprijinul aviaţiei şi
turismului aerian, între anii 1932-1935,
fiind comandantul aeroportului civil de la
Galaţi.

DUMITRU DARIAN
Personalitate proeminentă,
s-a
distins în marină cât şi aviaţie. Născut la
Odobeşti la 19 august 1896, Dumitru
Darian s-a stabilit cu familia în Bucureşti.
Excelent elev, iubea matematica şi
geografia, dovedind o minte iscoditoare,
care pătrundea înaintea colegilor tainele
acestor discipline. După terminarea
liceului, reuşeşte, în anul 1914, la Şcoala
de Artilerie, Geniu şi Marină, la
specialitatea marină. Cunoştinţele sale de
matematică şi geografie i-au determinat
pe superiorii lui să-l trimită ca să urmeze
Academia de Marină din Franţa.
Izbucnirea primului război mondial,
răcirea relaţiilor cu Austro-Ungaria, l-au
readus în ţară unde şi-a continuat
pregătirea.
După
absolvirea
cursurilor Şcolii de ofiţeri, la 1 iulie
1916, a fost avansat la gradul de
sublocotenent, fiind repartizat în funcţia
de secund al vedetei fluviale Lascăr
Bogdan.
În campania din anul 1916,
sublocotenentul Darian a luptat în cadrul
Flotilei de Dunăre, participând la sprijinul
trupelor terestre în luptele din Dobrogea.
În condiţiile grele de război ale anului
191 7, în momentul în care era nevoie de
voluntari pentru a forma din ei zburători,
a urmat Şcoala de observatori aerieni de
la Bârlad, pe care a absolvit-o în

primăvara

anului 191 7 şi a obţinut
/brevetul de observator nr. 72, fiind
repartizat la Escadrila F.6 din Grupul I
Bacău. 9
A
executat
Aeronautic
numeroase misiuni dintre care amintim:
- recunoaştere în zona Târgu
Sfântu
Secuiesc-Zăbala-calea
ferată
Gheorghe;
- în luna mai 1917 ,a făcut echipaj
cu subofiţerul Nae Cicei executând o
recunoaştere în zona Nereju-BereczOituz-Covasna-TârguSecuiesc,
la
Covasna descoperind mari depozite de
materiale;
- la 6/19 mai a executat două
zboruri pentru recunoaşterea lucrărilor de
pe dreapta Şuşiţei, între Rotileşti şi
Gogoi;
- la 9/22 mai 1019, echipajul format
din locotenentul pilot Petre Ioachim şi
sublocotenentul
observator
Dumitru
Darian a primit misiunea să supravegheze
zona Soveja şi să semnaleze concentrările
de trupe inamice;
- în timpul pregătirii marilor bătălii
de la porţile Moldovei din vara anului
1917, sublocotenentul de marină Dumitru
Darian a executat misiuni de recunoaştere
în zona frontului
Mărăşeşti-Valea
Oituzului;
- în decursul lunii august 191 7,
sublocotenentul Dumitru Darian a
efectuat 41 de ore de zbor.
Greutăţile din timpul campaniilor
din 1916 şi 1917 i-au şubrezit sănătatea,
fiind nevoit să revină în noiembrie 191 7
în marină, unde a fost încadrat ca ofiţer
de bord pe monitorul I. C. Brătianu.
Ulterior a încadrat Batalionul de recruţi
de la Huşi, în calitate de comandant de
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 104;

9
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pluton. După încheierea războiului a mai
fost încadrat pe canoniera Alexandru cel
Bun şi crucişătorul Elisabeta. La l aprilie
1920 a fost avansat la gradul de căpitan şi
urmează cursurile Şcolii Speciale a
Marinei Militare pe care a absolvit-o cu
media generală 8 .12. În anul 1921 îl
gas1m
îmbarcat
pe
distrugătorul
Mărăşeşti, deţinând funcţia de ofiţer cu
navigaţia. Datorită stării de sănătate a fost
mutat în anul 1922 la Serviciul Geografic
al Armatei ca ofiţer geodez unde, cu
timpul, a devenit unul dintre cei mai
valoroşi ofiţeri ai acestei instituţii.
La 10 mai 1929 a fost avansat la
gradul de locotenent comandor. S-a stins
din viaţă la 23 iulie 1933, la vârsta de 3 7
de ani. Mărturie a faptelor de arme sunt
înaltele decoraţii militare primite: Ordinul
Mihai Viteazul clasa a III-a, Crucea de
Război franceză, Steaua României cu
spade în gradul de cavaler, Crucea
comemorativă a Războiului 1916-1919,
cu baretele Dobrogea, Oituz, Turtucaia,
Mărăşti, Tg. Ocna, Ordinul Virtutea
Aeronautică cu spade în grad de cavaler.
IOAN GEORGIEVICI
A făcut parte dintre marinarii care
au slujit aviaţia în timpul războiului de
întregire. S-a născut la Craiova în anul
1894 şi urmat Şcoala de maiştri militari
de marină, fiind îmbarcat pe crucişătorul
Elisabeta. Prin Decizia ministerială nr.
21 7 din 8 iunie 1915 a fost avansat la
gradul de submaistru militar, clasa a 11a.10 La intrarea României în război,
Corpul de Aviaţie român ducea lipsă de
personal navigant şi la cererea sa,
submaistrul Georgievici a trecut în arma
aviaţie, urmând cursurile Şcolii de Pilotaj
Băneasa. A învăţat tehnica pilotajului pe
avionul Bleriot, cu motor de 50 de CP,

primind brevetul militar de pilot nr.
104. 11 În iunie 1917 a fost repartizat la
Escadrila Farman 2, unitate care executa
misiuni pentru Armata a II-a Română. La
25 iunie 191 7, Escadrila de Aviaţie F .2,
însoţită de trei avioane de vânătoare
Nieuport, a lansat asupra fabricii Carpaţi
care lucra pentru Puterile Centrale un
puternic bombardament. În vederea
operaţiilor militare de mare amploare din
vara anului 1917, Grupul 1 Aeronautic
Bacău, F.2 şi F.6 Marele Cartier General
le-a stabilit ca zone de acţiune Valea
Oituzului, Valea Caşinului şi Valea
Superioară a Putnei. În această zonă Ioan
Georgievici a executat mai multe misiuni:
- 13/26 iunie 1917 echipajele din
Escadrila F .2 au bombardat trupele
germane de pe dealul Tiharele şi au
fotografiat poziţiile inamice de pe dealul
Făcăului;

14-27 iulie 1917, echipajul
Georgievici-Brissaud a lansat 8 bombe
Gross asupra trupelor inamice care se
retrăgeau pe Valea Caşinului spre Poiana;
- în perioada 19-24 august Ioan
Georgievici a executat un număr de 16
ore de zbor;
în luna septembrie 191 7
submaistrul de marină pilot Ioan
Georgievici a realizat 4 7 de ore de zbor;
Pentru activitatea desfăşurată şi
curajul dovedit pe timpul misiunilor, Ioan
Georgievici a fost decorat cu Virtutea
Militară clasa a II-a, distingându-se în
zilele de 5 ( 18) şi 21 septembrie (3
octombrie) 1917. 12
Avansat la gradul de submaistru
clasa I, Ioan Georgievici continuă să facă
parte din Escadrila F .2 devenită ca
urmare a dotării cu avioane Sopeith,
11

10

Monitorul Oastei nr. 24 din 15 iunie 1915;

12

CSPAMI,fond MC.G, dosar 1199, fila 90;
Monitorul Oastei nr. 11 din 27 februarie 1919;

169
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Escadrila S.2. În luna martie 1918, a
participat la misiuni pe frontul din
Basarabia, executând recunoaşteri şi
misiuni de bombardament. 13 În luna
august 1918 a fost mutat la Rezerva
Generală a A viaţi ei de la Iaşi ca pilot
recepţioner.

În anul 1919 armata română a
trebuit să apere graniţele României Mari,
atacate în apus de trupele bolşevice
maghiare ale lui Bela Kun. Aviatorii din
Grupul 1 Aviaţie au dus greul pe frontul
din Basarabia, personalul Escadrilei S.2
îndeplinind numeroase misiuni de luptă.
Ioan Georgievici a executat în această
perioadă misiuni de recunoaştere şi
bombardament:
- 17 aprilie 1919, recunoaşterea
regiunii cuprinse între localităţile TeilikaGura Bâcului-Bender-Tiraspol;
27 aprilie 1919, echipajul
Georgievici-Vald a survolat Tirasopolul
observând concentrările de trupe;
- 3 mai 1919, recunoaştere pe ruta
Slobozia-Tiraspol-Grigoriopol-Dubăsari

Kamenienka;
-5 iunie 1919 recunoaştere în zona
Valea
Malachiş-Râbniţa-VorenkovoSlobozia
11
rnme
1919, echipajul
Georgievici şi Gheorghiu a lansat bombe,
la Moghilev, asupra atelierului de
tâmplărie de la gară şi asupra căii ferate şi
magaziilor din gară.
Pentru contribuţia sa la luptele
pentru apărarea graniţelor României, prin
Î.D.R. nr. 1207 din 12 septembrie 1919,
Ioan Georgievici a fost decorat cu
medalia Bărbăţie şi credinţă cu spade

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 140;
13

clasa I-a., iar francezii l-au decorat cu
Croix de querre şi Medalia Militară.

GHEORGHE GHEORGHIU
În vara anului 1916, locotenentul
de marină Gheorghe Gheorghiu s-a
prezentat la Şcoala de aviaţie de
antrenament de la Pipera dornic să înveţe
pilotajul. În ziua de 23 august, în urma
susţinerii examenului a obţinut brevetul
de
pilot
militar,
continuându-şi
antrenamentele
pe
avionul
de
recunoaştere
Caudron G .3 apoi pe
avionul de vânătoare Nieuport 11. A fost
repartizat la Escadrila de vânătoare
bombardament N .1 O, care aparţinea
Grupului 3 Aeronautic Galaţi, unde a
executat misiuni de protecţie pentru
echipajele din Escadrila F.5. Dintre
misiunile executate amintim:
- 17-30 iunie 1917 misiune de
supraveghere a frontului, prilej cu care a
angajat o luptă cu un avion inamic;
- în intervalul 1/14-3/16 iulie 1917,
locotenentul Gheorghe Gheorghiu a
executat cinci misiuni de luptă, asigurând
protecţia
avioanelor româneşti care
fotografiau liniile inamice;
- 5/ 18 iulie 191 7, supravegherea
frontului
între
Galaţi
ş1
Tudor
Vladimirescu;
- 26 august misiune de protecţie pe
Valea Caşinului;
- 27 august 1917 atacul avioanelor
mam1ce;
- 28 august 191 7 misiune de
protecţie;

Prin Decizia minsiterială nr. 28 a
Marelui Cartier General la 28 septembrie
191 7 locotenentul Gheorghiu a fost
transferat la Escadrila de vânătoare N .1
îndeplinind
m1srnm
de
protecţie,
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luptându-se cu aviaţia austro-ungară.
Pentru curajul
dovedit în
luptă
locotenentul Gheorghe Gheorghiu a fost
decorat cu Ordinul Steaua României cu
spade în grad de cavaler şi panglică de
Virtute Militară. 14
Din nefericire, în ziua de 30 mai
1918, în timp ce executa un zbor de
antrenament deasupra Bacăului, căpitanul
de marină Gheorghe Gheorghiu s-a
prăbuşit la sol pierzându-şi viaţa. A fost
un iscusit pilot recunoscut prin calităţile
sale.
CONSTANTIN GONTA
Personalitatea comandorului de
marină aviator Constantin Gonta datorită
activităţii de fotograf aerian, avea să-l
consacre drept un mare specialist în acest
domeniu. S-a născut la 2 martie 1896, în
oraşul Focşani, într-o familie de militari.
Educat în spiritul ordinii şi disciplinei,
după terminarea liceului la 12 octombrie
1914 a dat examen şi a reuşit la Şcoala de
Arilerie Geniu şi Marină, secţia Marină.
La I iulie 1916 a primit tresa de
sublocotenent, fiind repartizat pe vedeta
fluvială
Căpitan
Mihai
Romano,

În vara anului 191 7 a executat mai
multe misiuni, adunând un număr de 145
de ore de zbor, fiind unul dintre
observatorii apreciaţi. Se cuvine să
ammttm misiunile mai importante
efectuate de sublocotenentul Constantin
Gonta:
- 12/25 februarie 1917, participă
împreună cu alte două echipaje din
Escadrila F .2 la o m1smne de
bombardament asupra barăcilor inamice
din satul Mărăşeşti;
- 31 mai/12 iunie 1917 a fotografiat
creasta dealului Mărăşti;
- 7/20 iunie a fotografiat poziţiile
Diviziei 71 Infanterie Germană;
- 2 iulie 1917 a bombardat
depozitele germane de aprovizionare a
Brigăzii 8 Munte şi depozitele aferente;
- 4 iulie a lansat cu succes 8 bombe
asupra poziţiilor inamice de la Poiana

participând

Încărcătoarea; 15

la

prima

campanie

a

Aviaţie

în iarna anului 1916. A urmat, în
anul 191 7, Şcoala de Observatori de la
Bârlad, primind brevetul de observator
aerian cu nr. 74, fiind repartizat la
Escadrila F.2 care acţiona pe frontul de la
Mărăşeşti.

războiului

de întregire. A contribuit cu
focul artileriei de la bord apărarea capului
de pod Turtucaia şi Olteniţa. A participat
cu nava la apărarea oraşului Călăraşi, a
executat recunoaşteri în amonte de
Dunăre, a transportat refugiaţi de la
Hârşova la Giurgeni. Pe braţul Măcin
sublocotenentul Constantin Gonta a
condus tirul armamentului de bord
mam1ce
care
împotriva
trupelor
ocupaseră portul Ghecet.
Atras de aviaţie cu acordul şefilor
direcţi a fost transferat la Corpul de

- 8 iulie 1917, a dirijat tragerile
unei baterii româneşti de artilerie asupra
poziţiilor germane;
- 13 iulie, bombardarea trupelor
germane aflate pe Valea Caşinului;
19
iulie
m1smne
de
bombardament asupra trupelor inamice
aflate pe Valea Caşinului;
- 22 iulie 191 7, echipajul Gonta şi
Alexăndreanu a fotografiat breşele făcute
de tirul artileriei româneşti;
- 27 iulie 1917 bombardarea
poziţiilor inamice de pe dealul Roşchila;

14

15

Monitond Oastei nr. 11 din 11 februarie 1918;

CSPAMI, fond M.C.G, dosar 1148, fila 12;
/fond Armata a Ila, dosar 209, fila 30;
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- 28 şi 30 iulie 19 I 7, bombardarea
trupelor inamice de pe dealul Poiana
Sărată;

- 1 august 191 7 corectarea tirului
artileriei româneşti;
- 6 august reglarea tirului bateriei
de 120 mm lung de Pârgăreşti;
- 12 august I 917, echipajul Gonta Rosetti a bombardat trupele inamice
aflate pe Valea Leşunţului;
- 7 septembrie 191 7 fotografierea
poziţiilor inamice din zona Mărăşti
Poiana Sărată.
- 23 septembrie 191 7, echipajul
format din locotenentul Gonta ŞI
plutonierul pilot Bucur Stan a interceptat
un avion inamic pe care l-a doborât.
La 1 septembrie 191 7 a fost
avansat, prin Î.D.R. nr. 8228, la gradul de
locotenent. După încheierea războiului
revine în cadrul Grupului 4 Aviaţie
Instrucţie,
fiind şeful Secţiei Fotoaenene.
La 4 aprilie 1920 a fost avansat la
gradul de căpitan fiind apreciat pentru
conferinţele ţinute la Şcoala specială a
ofiţerilor de infanterie. În perioada iunieoctombrie 1920 a fost numit şef de birou
în cadrul Direcţiei Aeronauticii, fiind
însărcinat cu elaborarea cursului privind
Fotografia aeriană la Şcoala de informaţii
a căpitanilor, cunoştinţele predate fiind
apreciate de cursanţi.
În perioada 8-16 martie 1921
participă cu sublocotenentul aviator Ioan
Gruia la bordul unii avion biloc Breguet
14 A 1, la raidul Bucureşti-Sofia-Salonic
Atena-Bucureşti, care s-a desfăşurat în
condiţi_i meteo grele. Avansat în funcţie,
în calitate de comandant de escadrilă în
cadrul Grupului 2 aviaţie bombardament,
Constantin Gonta s-a dovedit a fi un bun
organizator.

La 1 octombrie 1923 a fost
transferat la Flotila de luptă, unde
activează până la I aprilie 1924 când este
mutat la Grupul de Exploatare. A fost
promovat la I octombrie 1924, fiind
numit în cadrul Direcţiei Superioare a
Aeronauticii, apoi ca specialist la Centrul
de Instrucţie al Aeronauticii.
Cunoştinţele
dobândită

şi

experienţa

în război a determinat
conducerea Inspectoratului General al
Aeronauticii să-l trimită pe căpitanul de
marină aviator Constantin Gonta la studii
în Franţa, la Centrul de Hărţi de la
Versailles şi la Institutul Foto-Aerian. A
studiat şi în Germania cartografia aeriană
la Institutul Fotogrametric şi Aerocartografie din Breslau. Reîntors în ţară a
fost numit în Direcţia Aeronautică în
funcţia de şef al Biroului de fotografiere
aeriană. În anul 1929 a tipărit lucrarea
Aerotopografia, prima de acest gen din
România.
În anul 1929 a fost avansat la
gradul
de
locotenent
comandor,
continuându-şi activitatea în calitate de
comandant al Şcolii de fotografiere
aeriană din cadrul Centrului de Instrucţie
al Aeronauticii.
Anii de război I-au şubrezit
sănătatea şi s-a îmbolnăvit grav de
plămâni. S-a stins din viaţă la numai 34
de ani, în ziua de 17 ianuarie 1934. A fost
decorat cu următoarele ordine şi medalii:
Coroana României cu spade în grad de
cavaler şi panglică de Virtute Militară;
Steaua României cu spade în grad de
ofiţer şi panglică de Virtute Militară;
Ordinul rusesc Sf Stanislas clasa a III în
grad de ofiţer şi panglică; Ordinul grecesc
Sf George în grad de ofiţer; Medalia
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Crucea
comemorativă
Medalia Victoria. 16

1916-1918;

IONEL IONESCU
Activitatea
locotenentului
de
marină, aviator Ionel Ionescu în războiul
de întregire naţională l-a consacrat ca un
pilot temerar, care a făcut cinste celor
două arme, marina şi aviaţia.
S-a născut la 21 noiembrie 1892 în
oraşul Galaţi, angajându-se voluntar în
marina militară, urmând cursuri de
specialitate. În noiembrie 1915 a fost
avansat la gradul de sergent. Deoarece
Corpul de Aviaţie avea nevoie de piloţi şi
observatori aerieni s-a înscris la Şcoala de
pilotaj de la Băneasa, primind la 15
noiembrie 1916 brevetul militar de pilot.
A fost trimis la 2 aprilie 191 7 la Escadrila
F.4 Tecuci. 17
A îndeplinit misiuni de cunoaştere
în spatele liniilor inamice în sectorul de
front de la Mărăşeşti şi Poiana
Încărcătoarea. În ordinea de bătaie a
Direcţiei Aeronauticii din 1 octombrie
191 7, plutonierul aviator Ionel Ionescu se
afla repartizat ca pilot de front la
Escadrila F.4, Grupul 1 Aeronautic, pe un
avion de bombardament uşor F.60. 18
La începutul anilor 1918 participă
cu personalul navigant din Escadrila F .4
şi N.3 bis la apărarea Basarabiei de
atacurile trupelor bolşevice. Prima
misiune de recunoaştere în favoarea
Diviziei 11 Infanterie a îndeplinit-o, la 25
ianuarie 1918. Au urmat alte misiuni în
zilele de 28 ianuarie, 11 februarie, 15
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 167;
17
Ibidem, p. 184;
18
CSPAMI,fond Direcţia Aeronauticii, dosar 73,
fila 15;
16

februarie, 11 martie 1918. Totalul orelor
de zbor pe front a fost de 123 de ore şi 40
de minute.
La 1 iulie 1918 a fost avansat la
gradul de sublocotenent, fiind decorat
Cu
pentru activitatea desfăşurată.
Bărbăţie şi credinţă cu spade clasa a II
a. 19 La 8 septembrie 1919, prin Decizia
ministerială nr. 41, în urma examenului a
primit brevetul de pilot supenor.
Funcţionează ulterior la Şcoala de maiştri
militari de la Mediaş. În foaia calificativă
a anului 1923 apare cu gradul de
locotenent, fiind apreciat de superiori ca
un cadru bine pregătit.
RADU IRIMESCU
Comandorul de marină aviator
inginer Radu Irimescu a fost prima
personalitate care a ocupat funcţiile de
subsecretar de stat al Aerului şi Ministru
al Aerului şi Marinei. La aceste demnităţi
se adaugă calităţile recunoscute de om de
finanţe,
de conducător de instituţii
bancare şi de un foarte bun organizator.
S-a născut la 26 noiembrie 1890 în
Galaţi tatăl său Ilie Irimescu, a deţinut
funcţii de comandă în Marina Militară,
servind pe nava România, crucişătorul
Elisabeta sau bricul Mircea. Radu
Irimescu a continuat tradiţia familiei
urmând cursurile Şcolii militare de
artilerie, Geniu şi Marină. După un an a
fost trimis la Academia Navală din Kiel,
Germania, pe care a absolvit-o la 22
septembrie 1911, când a fost avansat prin
Î.D.R
nr.
4692
la
gradul
de
20
sublocotenent.
Între anii 1911-1913 a obţinut pe
baza Deciziei ministeriale nr. 268, un
concediu de studii pentru a urma cursurile
19

Ibidem, dosar 13, fila 147;

° CSP AMI, fond Memorii Bătrâni,

2

I, dosar 51,

fila 12;
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Politehnice din CharlottenburgBerlin, la 1 aprilie 1913 fiind avansat la
gradul de locotenent. Pe timpul studiului
în Germania datorită izbucnirii celui de-al
doilea război balcanic este rechemat în
ţară şi mobilizat, fiind ambarcat pe
crucişătorul Elisabeta.
Miracolul zborului l-a atras, şi în
consecinţă, la 15 noiembrie 1915 îl găsim
la Şcoala de Pilotaj de la Băneasa care
pregătea piloţi militari. La 26 iulie 1916,
în urma susţinerii examenului a obţinut
brevetul militar de pilot, iar la 15 august
1916 a fost trecut definitiv ca ofiţer
aviator în Corpul Aviaţi ei Române. A
fost mobilizat în anul 1916 ca pilot de
război la Grupul 3 Escadrile şi repartizat
la Escadrila de Recunoaştere şi
Bombardament. În ziua de 20 octombrie
a efectuat prima misiune de luptă,
recunoaşterea
itinerarului Bucureşti
Chirnogi-Olteniţa-Turtucaia.

La 29 octombrie 1916 a fost
transferat la Escadrila Mircea Vodă şi la
1 noiembrie avansat la gradul de căpitan.
Dintre misiunile îndeplinite de
Rdau Irimescu în campania anului 1916,
trebuie amintite următoarele:
17
octombrie
1916,
bombardamentul asupra unor obiective
aflate în portul bulgăresc Şiştov ;
19 octombrie 1916, trei
recunoaşteri deasupra frontului, fiind
supus unui tir terestru intens;
- în timpul celor şase zile ale
Bătăliei pentru Bucureşti
pilotul Radu
Irimescu a îndeplinit opt misiuni de
recunoaştere şi bombardament, aducând
informaţii din liniile inamice.

Şi

în anul 1917, pilotul Radu
Irimescu a efectuat misiuni importante
dintre care amintim: 21
- 11 ianuarie 191 7, recunoaşterea
zonei cuprinsă între Galaţi-Brăila
Malacov- Cotu Lung-Dobrogea;
- 12-15 ianuarie 1917, echipajul
Irimescu-Ballet a executat misiuni de
recunoaştere în liniile inamice;
- 22 ianuarie 191 7, căpitanul
Irimescu însoţit de observatorul Ballet
pleacă într-o misiune de recunoaştere,
fotografiind tranşeele inamice;
- 2 februarie 1917, fotografierea
liniei a doua inamice;
- 18 martie 191 7 bombardarea
portului Brăila unde se aflau ancorate
nave comerciale inamice;
- 31 martie 1917, bombardarea
portului Brăila, scufundând un vapor
mam1c;
- 1 aprile 1917, fotografierea
liniilor inamice aflate între râul Râmnic şi
linia care trecea de la cota 15 spre nordvest de satele Măximeni-Balta lui Cană şi
Pădurea Cercel;
30 mai 1917, fotografierea
poziţiilor inamice din sectorul Voineşti;
Radu Irimescu a continuat să
îndeplinească misiuni de luptă şi în lunile
august şi septembrie 191 7, de la începutul
războiului acumulând 100 de ore de zbor.
Pentru activitatea deosebită a fost înaintat
la gradul de locotenent comandor. După
încheierea păcii de la Buftea- Bucureşti,
Radu Irimescu a lucrat în perioada 1
aprilie-31 iulie 1918, în cadrul Direcţiei
Aeronauticii din Marele Cartier General.
Şi-a dat demisia din armată şi în
anul 1919 a plecat în Statele Unite unde
ş1-a continuat studiile universitare la
CSPAMI,fond Direcţia Aeronauticii, dosar 53,
fila 177;

21
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School of Mines, Engineering and
Chemistry la Universitatea din Columbia,
obţinând diploma de inginer în anul 1921.
Între anii 1921-1923 a deţinut funcţii
importante, fiind director la compania
Berton Grikson et Co Jnvestment Bankers
din New York, apoi director la
Jnternational Egnites Corporation.
Pentru activitatea din timpul
războiului de întregire naţională a fost
decorat cu Ordinul Virtutea Aeronautică
clasa Crucea de Aur. Legea pentru
organizarea aeronauticii din 1932,
prevedea înfiinţarea Subsecretariatului de
Stat al Aerului, având drept scop să
administreze, în mod unitar mijloacele
aeriene, mijloacele de apărare antiaeriană
şi de protecţie a navigaţiei aeriene. La 19
iunie 1932, căpitan comandorul (r) de
marină inginer Radu Irimescu a fost
numit prin Înalt Decret Regal, în funcţia
de subsecretar de stat al Aerului.
Ministrul Radu Irimescu s-a dovedit un
foarte bun organizator, făcând eforturi
pentru obţinerea de fonduri necesare
modernizării aviaţiei civile. În perioada
mandatului său aviaţia civilă a cunoscut o
importantă dezvoltare prin înfiinţarea
primei companii aeriene comerciale
naţionale-LARES. A înfiinţat noi linii
comerciale şi noi aeroporturi civile la
Galaţi,
Constanţa,
Bucureşti,
Lugoj,
Arad, Mangalia. În activitatea sa de
subsecretar, de stat s-a confruntat cu lipsa
fondurilor necesare modernizării aviaţiei,
şi deoarece nu şi-a îndeplinit decât în
parte ce şi-a propus, Radu Irimescu a
demisionat din funcţie la 26 aprilie 1935.
Prin Decretul lege nr. 2620 din 14
noiembrie 1936 se înfiinţa Ministerul
Aerului şi Marinei, în funcţia de ministru
fiind numit inginerul Nicolae Caramfil.
Datorită unui conflict al lui cu Regele

Carol al II lea, acesta şi-a dat demisia, în
locul său fiind numit comandorul de
marină aviator inginer (r) Radu Irimescu,
care a condus noul minister până la 1O
februarie 193 8. 22 Datorită faptului că nu a
semnat
privind
unele
contracte
achiziţionarea unor avioane perimate
moral şi fizic, contracte sprijinite de
Regele Carol al II- lea. Prin întreaga sa
activitate, Radu Irimescu a rămas una din
personalităţile de seamă ale Aeronauticii
române din
perioada războiului de
întregire naţională.
GHEORGHE MĂICĂNESCU
S-a născut la 12 aprilie 1887 şi a
primit tresa de sublocotenent de marină,
fiind repartizat la crucişătorul Elisabeta
( 1 iulie 1908). În perioada 30 octombrie
1912-15 iunie 1913 a făcut parte din
statul major al navei amiral româneşti,
crucişătorul Elisabeta, care a asigurat
protecţia populaţiei româneşti a Legaţiei
şi Consulatului române in Istambul, în
timpul desfăşurării celor două războaie
balcanice.
Activează în Marina Militară până
la 31 octombrie 1916, când a solicitat să
fie transferat şi i s-a aprobat trecerea în
Corpul de Aviaţie. 23 A fost avansat la
gradul de locotenent şi îşi continuă
pregătirea la Şcoala de Observatori
aerieni de la Bârlad şi Botoşani. La 1
iulie 191 7 a obţinut brevetul de
observator aerian, fiind repartizat la
Grupul 1 Aeronautic Bacău.
Dintre misiunile îndeplinite de
Gheorghe Măicănescu în războiul de
întregire amintim:

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p.200;
23
Î.D.R. m. 3065 bis, / Monitorul Oastei m. 49
din 13 noiembrie 1916;

22
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pnma
m1smne
de
luptă
desfăşurată la 2 iulie 191 7, a constat în
reglarea tirului Bateriei nr. 1 artilerie din
Regimentul 11 artilerie;
- 4 iulie 191 7 a reglat tirul bateriei
nr. 1 de 120 de mm lung din Regimentul
16 artilerie grea;
- 8 iulie 191 7, atacarea unui avion
mam1c;
- 11 iulie 1917 recunoaştere /pe
frontul de la Mărăşti; pe timpul
operaţiunii avionul în care se afla
căpitanul Măicănescu a fost atacat de un
avion
mam1c.
Datorită
măiestriei
echipajului avionul s-a întors tearar la
bază;

- în perioada 14-16 iulie 1917,
căpitanul
observator
Gheorghe
Măicănescu a efectuat 5 misiuni de
recunoaştere în liniile inamice, ducând
două
lupte aenene cu avioanele
germane; 24
- 22 şi 29 iulie 1917, a executat
recunoaştere,
zboruri
de
aducând
informaţii
preţioase
asupra forţelor
mam1ce;
- 1 august 191 7, susţinerea atacului
regimentelor de infanterie din Divizia 8
asupra poziţiilor inamice;
- 16 august 1917, a dus o luptă
aeriană cu patru avioane inamice, în timp
ce fotografia Fabrica de sticlărie ;
- în perioada 5-7 septembrie 1917 a
executat două misiuni de recunoaştere în
spetele liniilor inamice;
Prin Î.D.R. nr. 1323 din 23
noiembrie 1917, căpitanul de marină
observator Gheorghe Măicănescu a fost
decorat cu Ordinul Coroana României cu
spade în grad de cavaler. După
terminarea războiului, în anul 1919 s-a
24

CSP AMI, /fond Armata a II a, dosar 209, fila
23;

înfiinţat

prima Escadrilă de Hidroaviaţie
dotată cu
nouă aparate tip Hansa
Brandemburg W 12, cu motoare de 120
de CP, provenită din captură de război.
/În anul 1920, Direcţia Superioară a
Aeronauticii di Marele Cartier General a
înfiinţat Grupul de Hidroaviaţie, primul
comandant al acestei unităţi fiind
locotenent comandorul de marină aviator
Gheorghe Măicănescu. 25
În perioada iunie 1924- iunie 1925,
Gheorghe Măicănescu şi-a continuat
studiile în Franţa efectuând şi un stagiu
de pregătire la Comandamentul aviaţiei
franceze de la Cherbourg. Întors în ţară a
urmat cursurile Şcolii militare de pilotaj
de la Tecuci obţinând brevetul militar de
pilot la 6 noiembrie 192 7. A fost avansat
la gradul de căpitan comandor la 25
martie 1928, fiind repartizat în cadrul
Direcţiei Aeronauticii. Pentru activitatea
deosebită din primul război mondial a
fost decorat prin Decretul Regal nr. 3326
din 20 septembrie 1930 cu Ordinul
Virtutea Aeronautică clasa Crucea de
Aur. 26
Prin înfiinţarea Subsecretariatului
de Stat al Aerului, la 5 iunie 1932, a fost
numit de către Radu Irimescu, director în
acest organism. La 1 ianuarie 1934 a fost
avansat la gradul de comandor, devenind
ulterior director în Ministerul Aerului ş1
Marinei.
GHEORGHE MIHĂILESCU
S-a născut la 2 februarie 1888 în
oraşul Alexandria, judeţul Teleorman, în
familia unui militar de carieră. La 1
septembrie 1906 a reuşit la examenul de
admitere la Şcoala de Artilerie, Geniu şi

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p.214;
26
Ibidem p. 215;

25
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Marină, secţia marină,

remarcându-se a fi
un elev inteligent şi conştiincios. La 1
iulie 1908 a primit tresa de sublocotenent,
fiind repartizat la Divizia de Mare. La 15
ianuarie 1909 a fost ambarcat pe
crucişătorul
Elisabeta. Activează în
Marina Militară până în primăvara anului
1913, când, cu aprobarea şefilor ierarhici
a urmat Şcoala de Pilotaj a Ligii
Naţionale Aeriene de la Băneasa. La 11
octombrie 1913 a obţinut brevetul militar
de pilot nr. 19, impresionând comisia de
examen prin acurateţea cu care a executat
două aterizări. La 18 mai 1916 îl găsim
pe sublocotenentul de marină Gheorghe
Mihăilescu, în calitate de comandant
adjunct al Escadrilei pentru goana
avioanelor inamice din cadrul Grupului 2
Escadrile, la 1 iulie fiind avansat la
gradul de locotenent. Prin Î.D.R. nr. 2714
din 14 iulie 1916, locotenentul Gheorghe
Mihăilescu din cadrul Diviziei de Mare a
fost transferat definitiv în Corpul de
Aviaţie Român ca pilot de front. 27
La intrarea României în primul
război mondial Gheorghe Mihăilescu
activa în calitate de pilot în Grupul 2
Escadrile. Odată cu intrarea în dotarea
armatei române a avionului de fabricaţie
franceză Nieuport I I Bebe cu motor de
80 de CP., locotenentul Mihăilescu a fost
printre primii piloţi care s-au instruit pa
acest aparat. La începutul lunii octombrie
1916 a fost detaşat la Escadrila de luptă,
îndeplinind 16 misiuni de apărare a
capitalei împotriva zepelinurilor şi a
bombardierelor germane. Pe timpul
1916, locotenentul
campame1 din
Mihăilescu s-a distins în luptele purtate
împotriva avioanelor inamice la 19 şi 23
decembrie 1916. Prima sa victorie
27

CSP AMI, fond Direc/ia a 3 Artilerie, dosar
128, fila 120;

aeriană,

un avion german doborât, este
consemnată de Direcţia Aeronautică, din
Marele Cartier General.
Confruntările cu avioanele inamice
a continuat şi în luna februarie 191 7, când
la 27 februarie, pe drumul Mărăşeşti
Focşani echipajul Mihăilescu-Pol Vacas
atacă şi doboară un avion german la sud
de Băltineşti. 28 Seria atacurilor asupra
avioanelor inamice a continuat pentru
Gheorghe Mihăilescu şi în zilele 19 iulie
şi 9 august 191 7, când a doborât aparate
de zbor germane.
La 4 octombrie 191 7 a fost avansat
la gradul de căpitan. Căpitanul de marină
aviator Gheorghe Mihăilescu a luptat în
Escadrila N .1 până şa sfârşitul războiului,
fiind numit la 30 aprilie 1918 în funcţia
de ajutor tehnic la Grupul 1 Aeronautic.
A fost decorat cu Ordinul Steaua
României cu spade în grad de cavaler şi
Croix de Guerre.
Din păcate, Căpitanul de marină
aviator Gheorghe Mihăilescu şi-a dat
demisia din aviaţia militară, când a fost
demis la 1 septembrie 1919 din funcţia de
ajutor al comandantului Grupului 1
Aeronautic, simţindu-se neîndreptăţit.
Invidia pentru succesele din război i-au
atras mulţi duşmani, el nefiind singurul
aviator care s-au distins în lupte care au
părăsit armata.
ION MUNTENESCU
S-a născut la Tecuci în anul 1892
ş1 a urmat cursurile Şcolii de maiştri
militari de marină, fiind avansat la gradul
de caporal în decembrie 1910. După
practica efectuată la bordul crucişătorului
Elisabeta a fost repartizat la Divizia de
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p.221;

28
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Dunăre.

Avansat la gradul de sergent a
solicitat transferul la Aviaţie, obţinând
brevetul militar de pilot nr. 102 la 23
august 1916, după absolvirea Şcoli de
Pilotaj Băneasa. 29 A continuat să se
antreneze pe aerodromul de la Pipera şi
apoi la Bârlad. În particular, Ion
Muntenescu a urmat cursurile liceale.
Prin Rezoluţia Marelui Cartier General
român nr. 31 din 8 decembrie 1916 a fost
avansat la gradul de plutonier, la
începutul anului 191 7 fiind repartizat la
Escadrila de Vânătoare.
În timpul luptelor de la Mărăşeşti
plutonierul de manna aviator Ion
Muntenescu a patrulat continuu linia
frontului, executând 2,3 misiuni pe zi, în
luna august înregistrând 50 de ore de
zbor. În luna septembrie 191 7 a realizat
32 de ore de zbor, iar în octombrie 191 7,
37 de ore, efectuând 16 misiuni de luptă.
La 23 noiembrie 1917 a fost zi de doliu
pentru Escadrila N .11. În urma unei lupte
aeriene, atacat de trei avioane, plutonierul
Ion Muntenescu a fost rănit mortal.
Pentru curajul şi eroismul dovedit în
lupte, plutonierul de marină aviator Ion
Muntenescu a fost decorat post mortem
cu Virtutea Militară cu spade clasa a II a.
CONSTANTIN PA VELESCU
Sublocotenentul
marină
de
observator Constantin Pavelescu s-a
născut la 14 iunie 1895. După absolvirea
liceului la 12 octombrie 1914 a susţinut
examen la Şcoala de ofiţeri de marină pe
care a absolvit-o cu medie mare. La 1
iulie 1916 a fost avansat la gradul de
sublocotenent şi repartizat la Divizia de
Dunăr.e. Sublocotenentul Pavelescu a
solicitat să treacă în arma aviaţie, urmând
un curs de specialitate în Şcolile de

observatori aerieni de la Bârlad şi
Botoşani. La sfârşitul lunii iulie 1917 a
absolvit şcoala de observatori fiind
repartizat la Escadrila F.5, această unitate
de recunoaştere aparţinând de Grupul 2
Aeronautic.
Îndeplineşte prima misiune de luptă
la 27 iulie 1917, dirijând tirul artileriei. În
luna august 1917 îndeplineşte 28 de
misiuni, unde se distinge prin felul
conştiincios
în care reglează tirul
bateriilor proprii. 30 A avut şi două lupte
aeriene pe care le-a susţinut cu iscusinţă.
Din păcate, viaţa sublocotenentului
Pavelescu a fost scurtă. În ziua de 12
septembrie 1917 plecat în misiune pentru
reglarea tirului unor baterii de artilerie
grele româneşti, aparatul în care zbura a
fost doborât de tirul artileriei antiaeriene
germane de la Panciu. Deşi operat,
tânărul
ofiţer
se stinge din viaţă,
Escadrila Farman 5 şi aviaţia pierdea un
ofiţer valoros. Pentru felul în care şi-a
îndeplinit misiunile de luptă a fost
decorat la 4 noiembrie 191 7 cu Ordinul
Steaua României cu spade în grad de
cavaler.
AURELIAN PĂUNESCU
A fost fiul lui Mihai şi al Radei
Păunescu, Aurelian s-a născut în comuna
Slobozia din judeţul Vlaşca, la 22 martie
1894. A urmat cursurile Şcolii de ofiţeri
de marină fiind avansat la gradul de
sublocotenent la 15 iulie 1915 şi
repartizat pe canoniera Griviţa în funcţia
de ofiţer de bord. 31 Ofiţer distins cu
calităţi şi cunoştinţe, Aurelian Păunescu a
fost avansat la gradul de locotenent şi
promovat în funcţie. Pe timpul retragerii
navelor române pe Dunărea de Sus,
30

CSP AMI,fond Direcţia Aeronauticii, dosar 34,
fila 68;

29

31

Ibidem, fila 72;
Ibidem, fond Memorii Bătrâni, dosar 121, fila

4;
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locotenentul Păunescu a dovedit o bună
conduită, pricepere, iscusinţă şi iniţiativă.
A hotărât că poate să fie folositor în
aviaţie. A urmat Şcoala de observatori de
la Bârlad şi Botoşani, primind brevetul de
observator aerian şi repartizat la 1 mai
1917 la Escadrila F.5. Primele misiuni pe
frontul de la Nămoloasa-Focşani le-a
îndeplinit împreună cu subofiţerul pilot
Nae Iliescu Mitralieră. Dintre misiunile
executate de Aurelian Păunescu amintim:
- 29 mai 191 7, asigurarea protecţiei
echipajului Iancu Dumitrescu-Ioanid
Ralea care avea misiunea să fotografieze
un sector de front;
- 6 iunie 1917, dirijarea tragerilor
Bateriei grele nr. 5 asupra unei baterii
germane;
- 18 iunie 1917, dirijarea tragerilor
Bateriei nr. 4 ruse de artilerie grea;
- 19 iunie 1917, dirijarea tragerilor
bateriilor ruseşti din Brigada 61 de
artilerie grea, asupra fortificaţiilor
mam1ce;
- 22 iunie 1917, dirijarea tragerilor
bateriilor ruseşti din Brigada 61 de
artilerie grea, asupra unor baterii germane
instalate în pădurea Arghir, prilej cu care
a angajat o luptă aeriană cu un avion
mam1c;
- 30 iulie 1917 dirijarea tragerilor
artileriei cu ocazia bombardării bateriilor
bulgare de la Tulcea;
Pentru curajul dovedit în luptă,
locotenentul Aurelian Păunescu a fost
decorat prin Î.D.R. nr. 1294 din 13 iulie
1917 cu Ordinul Steaua României cu
spade în grad de cavaler. 32
În ziua de 5 septembrie 1917 a fost
detaşat împreună cu locotenentul aviator
francez Minier la lsmail, unde a

îndeplinit m1s1un1 pentru armata rusă.
După armistiţiu şi pacea de la Bucureşti
Buftea a continuat să activeze în calitate
de observator aerian la Grupul 2
Aeronautic. Locotenentul de manna
observator Aurelian Păunescu a trebuit să
părăsească aviaţia din cauza stării de
sănătate, datorită frigului şi a stresului
îmbolnăvindu-se de TBC. A revenit în
manna, fiind încadrat la Institutul
Maritim, ulterior fiind internat la Spitalul
Elena Eraclide de unde a fost trecut în
rezervă din cauza bolii.
Cunoscut şi recunoscut epigramist,
comandorul (r) Aurelian Păunescu s-a
bucurat de preţuirea lumii literare. S-a
stins din viaţă în anul 1981.
ATANASIE PETRESCU
A fost atras deopotrivă de marină şi
de aviaţie. S-a născut la 9 martie 1882 în
localitatea Zimnicea plasa Marginea,
judeţul Teleorman. Părinţii săi, Stan şi
Zamfira Petrescu i-au asigurat o educaţie
sănătoasă. La 1 octombrie 1900 a susţinut
examenul la Şcoala de Maiştri Militari,
de Marină reuşind printre primii. La 28
noiembrie 1902 a fost avansat la gradul
de sergent. 33 În cursul studiilor s-a
remarcat prin cunoştinţele la electricitate,
motoare şi desen tehnic. A fost avansat la
gradul de sergent major în februarie
1905. După terminarea contractului a fost
angajat în marină ca submaistru mecanic,
pe o durată de patru ani. A muncit cu
dăruire, determinându-i pe şefii ierarhici
să-l propună pentru avansare. A devenit
la 1O mai 914, ofiţer mecanic clasa a III
a, fiind repartizat la Divizia de Dunăre.
La mobilizarea armatei din 15
august 1916 a solicitat să treacă la aviaţie,
CSPAMI,fond Memorii Bătrâni, P, lt. col.,
dosar 38, fila 3;În cursul studiilor s-a remarcat
prin cunoştinţele la electricitate
33

32

Monitorul Oastei nr. 13 7 din 14 noiembrie
1917;
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deoarece urmase Şcoala de pilotaj şi
obţinuse brevetul militar de pilot nr. 97
din 28 iulie 1916. A fost repartizat ca
pilot la grupul I Escadrile de la Tălmaciu.
La 30 septembrie 1916 a fost numit
comandantul Escadrilei M. Farman de
recunoaştere, îndeplinind misiuni pe
valea Sebeşului şi în zona Sibiului.
Astfel, la 1 octombrie 1916, pe timpul
unei recunoaşteri efectuate deasupra
Dunării; avionul a fost interceptat şi
avariat de tirul terestru al inamicului. La
1 noiembrie 1916 a fost avansat la gradul
de ofiţer mecanic clasa a II- a, în perioada
15 noiembrie 1916 -1 iunie 1917, a
funcţionat ca pilot-instructor la Şcoala de
observatori de la Bârlad şi apoi de la
Botoşani.

În vara anului 1917, ofiţerul
mecanic Petrescu a primit în dotare
avionul F.40 nr. 3248, fiind repartizat ca
pilot la Escadrila F.9 de recunoaştere.
Dintre misiunile îndeplinite de Atanasie
Petrescu în anul 1917, amintim: 34
- 17 iulie 1917, misiune de
recunoaştere
în sectorul Căieni
Vulturul-Măicăneşti;

- 28 iulie 1917, recunoaştere în
sectorul Măxineni-Corbu;
- 1 septembrie 191 7, bombardarea
unei coloane inamice care se deplasa pe
Valea Slănicului;
Pilotul Atanasie Petrescu a fost
avansat, la 1 septembrie 1917, la gradul
de ofiţer mecanic clasa I-a. Continuă să
îndeplinească misiuni de recunoaştere pe
front, în liniile inamice, aducând
informaţii importante pentru comandanţii
unităţilor româneşti.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p.288;

34

La 1 octombrie 1917 a fost
transferat la Grupul 1 Aeronautic Bacău
şi repartizat la Escadrila de recunoaştere
şi bombardament uşor F.6. A rămas în
această unitate până la 15 martie 1918,
când escadrila a fost încorporată la
Grupul 2 Aviaţie. Şi-a desfăşurat
activitatea în această unitate până la 1
august 1918, când a fost numit
comandantul Parcului 3 din Grupul 3
Aviaţie. Prin Î.D. nr. 2700 din 25 iunie
1920, ofiţerul mecanic clasa I-a, Atanasie
Petrescu a fost primit în rândul cadrelor
active ale aviaţiei militare, fiind transferat
la Grupului 2 Aviaţie bombardament. 35
La 1 aprilie 1924, căpitanul
mecanic aviator Atanasie Petrescu a fost
transferat la Şcoala de Maiştri Militari de
la Mediaş, unde, datorită culturii sale şi
experienţei dobândite pe front, a deranjat
conducerea de pe atunci a şcolii, care nu
i-a apreciat activitatea la valoarea sa.
Înaintând o contestaţie care a ajuns la
Principele Carol acesta l-a repus în
drepturi fiind mutat la Arsenalul
Aeronautic din Bucureşti. A fost un ofiţer
de nădejde, drept urmare a fost propus la
avansare pentru gradul de ofiţer mecanic
şef. La 1 octombrie 1927 revine la
Arsenalul Aeronautic fiind înaintat în
grad. Avansat la 1 noiembrie 1932 la
gradul de locotenent comandor mecanic a
fost transferat la Depozitele de materiale
ale Aeronauticii. La 31 martie 1934 a fost
avansat la gradul de căpitan comandor. A
ieşit la pensie la 31 august 1934. A fost
mobilizat în anul 1941 la Depozitul
Aeronautic şi apoi la 16 mai 19141 la
Regiunea a 2 a Aeriană Vaslui. A fost
decorat cu următoarele ordine şi medalii:
Medalia
Jubiliară
1906;
Steaua
României cu spade clasa a V-a cu
35

Monitorul Oficial nr. 66 din 1920;
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panglică

de Virtute Militară; Crucea
comemorativă a războiului 1916-1918;
Medalia Avântul Ţării, 1933; Coroana
României cu spade în grad de cavaler;
Virtutea Aeronautică cu spade clasa
Crucea de Aur.

MARIN POPA

Ibidem, nr.24, 15 iunie 1915;

GHEORGHERACOVEANU
S-a

S-a născut în anul 1893 şi a fost
atras de marină. A urmat între anii 19101913 Şcoala de Maiştri militari de marină
şi a făcut practica pe crucişătorul
Elisabeta. La terminarea şcolii a fost
repartizat la Depozitele Generale ale
Marinei, fiind avansat la 8 iunie 1915 la
gradul de submaistru clasa a II-a. 36 A
trecut în Corpul de Aviaţie şi a urmat
Şcoala
de pilotaj de la Băneasa,
continuându-şi pregătirea pe aerodromul
de la Pipera, primind în urma susţinerii
examenului brevetul de pilot militar la 27
august 1916. La începutul lunii mai 1917
a fost repartizat la Escadrila de
recunoaştere F .2 Grupul 1 Aeronautic
Bacău. Prima misiune a executat-o la 14
mai 191 7 când a survolat Valea Caşinului
şi fabrica Union luând contact cu artileria
germană. Altă misiune îndeplinită a fost
în data de 15 mai, misiunea primită fiind
de a regla tirul Bateriei de 120 mm de la
Haoşul Mare. A treia misiune a fost tot în
data de 15 mai fiind aceea de a regla tirul
aceleiaşi baterii. În data de 16 mai 1917 a
îndeplinit două misiuni, prima la ora
10.00 dimineaţa şi a doua la ora 17 .30.
Data de 17 mai 191 7 a fost doliu pentru
aviaţia română, submaistrul de marină
pilot Marin Popa plecat într-o misiune
fotografică a fost întâmpinat de artileria
antiaeriană germană, un obuz explodând
la câţiva metri de avion, schijele acestuia
ucigându-l pe pilot.

36

Pentru curajul ŞI devotamentul
arătate pe câmpul de luptă, submaistrul
de marină pilot Marin Popa a fost decorat
postmortem
cu
Ordinul
Coroana
României cu spade în grad de cavaler.
născut

la 30 noiembrie 1890 în
Bucureşti. A urmat Şcoala de Ofiţeri de
Marină şi la 2 iunie 1911 a fost avansat la
gradul de sublocotenent, fiind repartizat
la Divizia de Dunăre. La 1 aprilie 1913 a
fost avansat la gradul de locotenent,
trecând la aviaţie la 1 aprilie 1916. La
decretarea mobilizării se afla activ la
Şcoala de Aviaţie din Pipera, unde a
îndeplinit mai multe însărcinări, de care
s-a achitat conştiincios. La 1 aprilie 1917
a fost avansat la gradul de căpitan şi a
trecut definitiv în arma aviaţie. 37 După ce
a urmat Şcoala de pilotaj a obţinut
brevetul militar de pilot la 28 februarie
1918 şi este repartizat la Grupul 3
Aviaţie, luând comanda Escadrilei S.12.
Rămâne în această funcţie până la data de
1O mai 1918 când din ordinul Marelui
Cartier General a fost detaşat ca ofiţer de
legătură între Compania de Jandarmi
Râmnicu Vâlcea ŞI Comandamentul
trupelor germane. Această detaşare a
durat până la decretarea celei de-a doua
mobilizări a armatei române, când s-a
înapoiat la grup şi a preluat comanda
Escadrilei S.12.
Referitor la acţiunile desfăşurate de
căpitanul de marină aviator Gheorghe
Racoveanu în timpul operaţiunilor de la
Tisa, acesta a asigurat legătura cu
infanteria, a executat recunoaşteri
îndepărtate în spatele liniilor frontului, a
mitraliat coloanele inamice care urmăreau
Divizia 6 Infanterie.

37

Monitorul Oastei, nr. 43 din 3 mai 1917;
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La 1 aprilie 1920 Gheorghe
Racoveanu a fost avansat la gradul de
locotenent comandor, continuând să se
pregătească pentru a susţine examen la
Şcoala Superioară de Război. Din păcate
s-a stins prematur din viaţă, la 19
septembrie 1922. A fost decorat cu
următoarele ordine şi medalii: Steaua
României cu spade în grad de cavaler;
Coroana României cu spade în grad de
cavaler şi panglică de Virtute Militară,
Medalia Avântul Ţării.
DUMITRU ROSETTI
S-a născut la 23 august 1894 în
Constanţa şi după terminarea liceului a
urmat Şcoala de Maiştri Militari de
Marină. În iunie 1913 a efectuat stagiul
de practică pe crucişătorul Elisabeta. La
1 aprilie 1915, sergentul de marină
Dumitru Rosetti s-a ambarcat pe
monitorul J.C. Brătianiu. A urmat Şcoala
de Pilotaj de la Pipera, obţinând la 18
septembrie 1916 brevetul militar de pilot
nr. 197. S-a instruit pe avioanele Bleriot,
Caudron G.3, M Farman cu notor de 80
de CP. În luna mai 191 7 a realizat 23 de
ore de zbor. S-a instruit la Şcoala de
Pilotaj de la Bârlad până în luna iunie
191 7, când a fost repartizat la Escadrila
de recunoaştere şi bombardament uşor
F .2. În ziua de 30 iunie 1917 survolează
pentru pnma dată frontul. Dintre
misiunile îndeplinite de Dumitru Rosetti
amintim: 38
- 2 iulie 1917, echipajul submaistrul
pilot Dumitru Rosetti-căpitanul Gheorghe
Măicănescu, reglarea tirului Bateriei nr. 1
din Regimentul 11 Artilerie; pe timpul
misiunii avionul a fost atacat de trei
aparate de zbor germane;
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 331-333;

- 8 iulie 1917, reglarea tirului
bateriilor nr. 4 şi 6 din Regimentul 11

Artilerie;
- 25 iulie 191 7, bombardament în

liniile inamice aflate pe dealul de la
Măgura Caşinului;

iulie 1917, bombardarea
trupelor inamice care se deplasau pe
Valea Caşinului;
- 1 august 1917, reglarea tirului
Bateriei nr. 4 de 120 mm lung asupra
obiectivelor inamice;
- 15 august 191 7, reglarea tirului
Bateriei nr. 4 de 120 mm lung asupra
baterilor inamice din defileul Oituzului;
- 7 septembrie 191 7, misiune de
recunoaştere
în sectorul Cireşoaia;
avionul a fost atacat de două aparate de
zbor germane;
- 30 octombrie 1917, avionul F.46
nr. 3553 al cărui echipaj era format din
submaistrul de marină pilor Dumitru
Rosetti şi maiorul observator Cristescu
Constantin a primit ca m1smne
pătrunderea
în spaţiul aerian al
teritoriului aflat sub ocupaţie inamică şi
lansarea de manifeste şi scnson
combatanţilor
către
familiile
lor.
Echipajul a fost făcut prizonier şi acuzat
de spionaj.
Pentru demnitatea cu care s-au
comportat în prizonierat şi pentru reuşita
misiunii lor, prin Î.D.R. nr. 2768 din 3
iulie 1919, maiorul Constantin Cristescu
a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul
clasa a III a, iar submaistrul militar de
marină clasa a li a aviator Dumitru
Rosetti a primit Virtutea Militară de
război clasa I a. 39 După încheierea păcii
de la Buftea-Bucureşti echipajul a fost
eliberat şi s-a întors la Escadrila F .2.,
-

27

38

39

Monitorul Oastei, nr 33, din 15 august 1919;
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fiind

reconfirmaţi

pnn
decizie
ministerială ca personal navigant.
La 12 octombrie 1918, Dumitru
Rosetti făcea parte din organigrama
Grupului 1 Aviaţie, în funcţia de pilot.
Din nefericire, viaţa acestui strălucit pilot
a fost scurtă. S-a stins din viaţă la vârsta
de 25 de ani, în urma unui accident de
aviaţie survenit la 8 aprilie 1919. A fost
decorat cu următoarele distincţii: Virtutea
Militară de război clasa I-a; Croix de
Querre, Franţa; Medalia Militară de
Război, Anglia; Medalia Crucea de
Bronz.
ALEXANDRU VASILESCU
marină
Sublocotenentul
de
Alecsandru Vasilescu a venit în aviaţie în
momentul în care începea pregătirile
ofensivei de vară a armatei române din
191 7. A urmat Şcoala de Observatori
aerieni de la Botoşani şi îşi începe cariera
de aviator în Escadrila de recunoaştere şi
bombardament uşor. A primit brevetul de
observator la 26 august 1917. Dintre
misiunile îndeplinite de Alexandru
Vasilescu amintim: 40
- 6 iulie 1917, recunoaştere în
sectorul de front Mărăşeşti-Ciuşlea

- 25 august 191 7, recunoaştere în
sectorul Mărăşeşti-Satu Nou-ŞifeştiBăltineşti-Suraia.

- 1 septembrie 191 7, bombardarea
trupelor inamice care se deplasau pe
Valea Slănicului.
Locotenentul de marină observator
Alexandru Vasilescu în echipaj cu
plutonierul major Dumitru Crăsnaru a
obţinut şi o victorie aeriană asupra unui
aparat german. Pentru fapta sa de arme a
fost decorat cu Ordinul Steaua României
cu spade în grad de cavaler.
Dincolo de deciziile care s-au
semnat la Paris sau mai târziu de alte
foruri internaţionale care au confirmat
sau au distrus în parte opera desăvârşită
prin voinţa neamului la I decembrie
1918, războiul mondial, la care România
a participat între 1916-1919, a rămas în
conştiinţa
întregii naţiuni ca fiind
războiul de întregire naţională. Acum,
preţuind jertfele înaintaşilor,
stă în
puterea noastră de a păstra ceea ce ei au
realizat, unitatea naţională.

Făurei

- 24 iulie 1917, observarea liniei
frontului. Observatorul Vasilescu a
descoperit patru noi baterii inamice;
- 8 şi 9 august 1917, reglarea
tirului Grupului de artilerie grea;
- 13 august 191 7, recunoaştere în
sectorul de front cuprins între localităţile
Focşani şi Mărăşeşti;

- 19 august 191 7, fotografierea
depozitului de muniţii aflat la 2,5 km de
satul Suraia;
40

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Valeriu,
Avram, Zburătorii României Mari, Colecţia
Cultul Eroilor, op. cit. p. 380.
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LAZĂR EDELEANU-PERSONALITATE REPREZENTATIVĂ A CHIMIEI

PETROLULUI ROMÂNESC

Muzeul

Ştiinţei şi

Monica Nănescu
Tehnicii " Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: The paper provides a review of the most important studies, researches and
contributions carried out in the field of oil industry, by chemist Lazăr Edeleanu.
Considered as one of the most important personalities of the black gold scientific
technology, it was due to Lazăr Edeleanu that, by means of the results obtained within the
researches carried out in this field, Romania owned the unchallengeable ownership in the
usage of selective solvents for the refi.ning of oil products, procedure that was applied
throughout the world.

care ş1-a
lume.

găsit

Născut

1861-1941

L

azăr

Edeleanu reprezintă una
dintre cele mai importante figuri
ale tehnologiei ştiinţifice a
petrolului, unanim recunoscută atât în
ţară cât şi în străinătate. Prin intermediul
cercet~rilor sale, România a ajuns să
deţină
prioritatea incontestabilă în
utilizarea solvenţilor selectivi pentru
rafinarea produselor petrolifere, procedeu

aplicabilitate în întreaga

la 1 septembrie 1861 , la
Bucureşti , într-o familie săracă ce număra
şase membri, Lazăr Edeleanu urmează
cursurile Liceului " Sf. Sava" din acelaşi
oraş. Pasionat de chimie, obţine între
1883-1887, o bursă de studii la Berlin,
unde-i va avea ca profesori, pe renumiţii
A.W.Hofmann şi C.F.Rammelsberg. În
timpul pregătirii doctoratului a descoperit
fenilizopropilamina, cunoscută astăzi sub
numele de benzendrina, cu multiple
utilizări în medicină, în special ca
medicament cu acţiune stimulativă asupra
sistemului nervos. În 1887, obţine
doctoratul în domeniul chimiei organice
şi pleacă în Anglia, unde lucrează circa
un an, la Royal Artillery College şi apoi
în cadrul Laboratorului de chimie de la
W oolwich, condus de către prof.
Hodkinson. În 1888 revine în ţară, unde
este numit asistent şi apoi şef de lucrări
,în cadrul laboratorului de chimie
organică, condus de profesorul C.I.
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Istrati. Începând din acest an, desfăşoară
o rodnică activitate în domeniul chimiei
organice, publicând o serie de cercetări
originale care s-au îndreptat asupra
acidului fenilmetacrilic şi fenilizobutiric,
acizilor nesaturaţi din seria aromatică,
acţiunii clorurii de sulf asupra anilinei, a
cloralului asupra oxiacizilor, precum şi a
chimiei rafinării şi chimizării petrolului.
În 1897, este numit
director al
Laboratorului de chimie a Serviciului
minelor, respectiv în 1906, când ia fiinţă
Institutul geologic din România, devine
directorul secţiunii chimice al acestuia.
Cu acest prilej, cercetătorul îşi consacră
întreaga sa muncă cunoaşterii şi
valorificării
petrolului românesc. Ca
director al rafinăriei "Vega", funcţie pe
care o va deţine timp de 4 ani, înfiinţează
o secţie de fabricare a uleiurilor de uns
prin distilare în vid, procedeu ce
constituia, la acea vreme, o noutate care
s-a extins apoi în întreaga lume şi astfel
Lazăr Edeleanu devine un precursor al
utilizării vidului în domeniul uleiurilor
lubrifiate. Împreună cu o serie
de
cercetători
de valoare, precum: I.
Tănăsescu, G. Gane, C. Petroni, Silvia
cercetări
Dulugea
întreprinde
fundamentale în domeniul chimiei şi
tehnologiei petrolului.
Edeleanu a fost invitat să participe
la
numeroase
reumum
ştiinţifice
internaţionale, cum ar fi congresele şi
reuniunile petrolifere desfăşurate la
Paris (1900), Liege (1903), la Bucureşti
(1907), la Londra (1909), şi la Viena
(1913). Studiile şi cercetările sale în
domeniul
petrolului
sunt
foarte
numeroase. Astfel, în 1900, a încercat să
realizeze disocierea termică a reziduurilor
rezultate la distilarea petrolului pentru a
obţine, prin cracare termică, hidrocarburi

aromatice.

Reuşind

să

determine

contribuţia

temperaturilor la desfăşurarea
cracării termice, a fost considerat un
iniţiator al acestui procedeu.
Studiile referitoare la proprietăţile
ţiţeiurilor româneşti brute le sintetizează
în 1903, când prezintă, alături de I.
Tănăsescu, o comunicare referitoare la
proprietăţile
fizice ş1 chimice ale
petrolului românesc. În 1907 realizează o
monografie
de
bază
a
chimiei
petrolurilor, ce va fi considerată ulterior
drept o lucrare de referinţă pentru
petrochimia românească. Apoi, a realizat
o serie de studii comparative referitoare
la petrolurile brute româneşti (Buştenari,
Moreni),
precum
ş1
străine
(Pennsylvania) şi a studiat reacţia dintre
acidul sulfuric şi distilatele din petrol
concluzionând că, în această reacţie, apar
acizii sulfonici, cu ajutorul cărora pot fi
regenerate
hidrocarburi aromatice şi
diferite produse de polimerizare ş1
oxidare, ba chiar hidrocarburi nesaturate.
Însă, cea mai importantă cercetare a sa a
fost concretizată în domeniul rafinării
selective a petrolului, fiind primul român
care a reuşit, pentru prima dată în lume,
să
realizeze
rafinarea
produselor
petroliere cu dioxid de sulf, adică să
separe din petrol unele grupuri de
fără
hidrocarburi
componente,
modificarea lor chimică. Frământat de
ideea separării hidrocarburilor aromatice,
chimistul a utilizat mai întâi solvenţi
organici (alcooli, eteri, acizi etc.) care
erau foarte scumpi, iar regenerarea lor era
imposibilă. Alegerea dioxidului de sulf ca
solvent a oferit posibilitatea realizării
unui procedeu mult mai economic şi mai
eficient decât oricare altul, calitatea
petrolului românesc ridicându-se la
valoarea
calităţii
lampantului
din
185
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Peninsylvania. În 1908 a inventat
"Procedeul de rafinare cu dioxid de sulf
lichid" care-i poartă numele şi care
asigura extragerea şi rafinarea selectivă a
hidrocarburilor
aromatice
(benzen,
toluen, xilen) din ţiţei. Prin aceasta
metodă, produşii de distilare ai petrolului
erau separaţi în doua straturi: unul mai
greu, compus în cea mai mare parte din
hidrocarburi
aromatice,
olefinice,
substanţe răşinoase şi asfaltoase, iar altul
mai uşor, format din
hidrocarburi
parafinice şi naftenice. Acest procedeu sa încercat industrial, pentru prima dată la
rafinaria "Vega" ( 1909), dar prima
instalaţie
industrială s-a realizat
în
Franţa. Bazându-se pe un principiu
ştiintific nou, Edeleanu a elaborat toate
amănuntele unui procedeu tehnologic
care a deschis perspective noi industriei
petrolului. În 1929 "Enziklopedie der
Technischen Chemie" sub redacţia lui
Fritz Ullman, consacra un epilog întreg
"procedeului Edeleanu", care a înlocuit
vechiul procedeu chimic de rafinare cu
acid sulfuric şi soda caustică, cu un
proces fizic de separare a hidrocarburilor
aromatice din produsele petroliere. În
1960 existau 80 de "instalaţii Edeleanu"
în diferite ţări ale lumii. Procedeul
Edeleanu, adoptat în toată lumea, prezintă
importanţă, în primul rând, pentru faptul
că conducea
la produse petroliere de
calitate şi în al doilea rând, pentru ca
hidrocarburile
aromatice
extrase
constituiau baza de preparare a unor
importante
substanţe
(medicamente,
coloranţi, explozibili, insecticide etc).
Activitatea de inventator a chimistului
Lazăr
Edeleanu s-a concretizat în
realizarea unui număr de 40 de brevete în
ţară şi 17 în străinatate, printre cele mai
numărându-se:
Brevetul
importante

românesc 93 din 1907 "Un procedeu de
nitrificare a corpilor extraşi prin distilare
din petrol sau uleiuri minerale", realizat
/în colaborare cu Gr. Filitti; Brevetul
român 1854 din 191 O "Procedeu de
fabricaţiune a omologilor inferiori ai
hidrocarburilor aromatice mono ş1
policiclice "; Brevetul român 23558, din
1935 "Procedeu pentru epuraţiunea de
amestecuri
de
hidrocarburi
cu
îndepărtarea
parafinei". Spiritul sau
predictiv în domeniul industriei petroliere
l-a condus la concluzia că, petrolul poate
servi atât drept combustibil cât şi ca
industriei petroliere,
materie pnma
confirmând
astfel
viitorul
acestei
industrii.
Întreaga sa activitate a fost recompensată
cu numeroase aprec1en, care s-au
finalizat cu alegerea sa, în 191 O, ca
membru de onoare a Societăţii de Ştiinţe
naturale de la Moscova; în 1925 ca
membru
de
Onoare a "Institute
Petroleum Technologists" din Londra.
Recunoaşterea
internaţională
a
contribuţiei aduse la dezvoltarea ştiinţei
chimizării
petrolului a culminat cu
acordarea, în 1932, a medaliei Redwood,
fiind primul străin căruia i s-a înmânat
această
depusă

însemnată

distincţie

ştiinţifică,

în 1965, în original, la Muzeul "
Dimitrie Leonida" din Bucuresti.
Între 1910-1932 a lucrat în Germania
fiind şi director la "Allgemeine
Gesellschaft fiir Chemiche Industrie",
care în onoarea inventatorului român, a
primit
numele
de
"Edeleanu
Gesellschaft" şi care funcţionează astăzi
la Frankfurt. A obţinut 212 brevete de
invenţii în România, dar şi in S.U.A.,
Germania, Franţa, Suedia, Olanda s.a.
A murit la 7 aprilie 1941, la vârsta de 80
de ani, lăsând posterităţii o moştenire
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care l-a îndreptăţit pe
dr. Dunstan, fost preşedinte al I. T .P. din
Londra să afirme, cu ocazia decernării
medaliei Redwood, că "dr. Edeleanu este
înainte de toate, un mare chimist, cu
nimic mai prejos decât Davy şi Faraday.
În al doilea rând Edeleanu este un mare
tehnolog: el a ştiut să aplice principii
pur ştiinţifice la dezvoltarea unui mare
proces industrial. Dar mai presus de toate,
este un om pe care suntem mândri de a-l
onora".
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NICOLAEIORGA,CORESPONDENŢĂ

Ioana Vasilescu Coşereanu
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi

Abstract: The paper points out the presence, within "Moldova" National Museum
Complex in Iaşi, of six letters signed by Nicolae Iorga addressed to lawyer C. N. Ifrim,
dated to the period June 1914 - June 1923. As we know for sure that only two of them
were published in facsimile by Constantin Cloşcă in Ateneul Tătăraşi din Iaşi. Aşezământ
de cultură naţională. 1919 - 1940. Iaşi, Editura Junimea, 1984, and later in the volume
Nicolae Iorga, Corespondenţă 2, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, we consider the other
four have remained unpublished so far. These letters are important documents containing
information on the political-social and cultural life of the period, helping us to link events,
comprehend stages and concems in the life of Nicolae Iorga.

C

omplexul

Muzeal
Naţional „Moldova" Iaşi
este deţinătorul unui set
de şase scrisori semnate de Nicolae Iorga
şi adresate avocatului C. N. Ifrim, datând
din perioada iunie 1914 - iunie 1923.
Cum avem c·ertitudinea, că doar două
dintre ele au fost publicate în facsimil de
Constantin Cloşcă în lucrarea, Ateneul
Tătăraşi din Iaşi. Aşezământ de cultură
naţională.1919 1940. Iaşi, Editura
Junimea, 1984, iar mai târziu în volumul,
Nicolae Iorga, Corespondenţă 2, Editura
Minerva, Bucureşti, 1986, considerăm că
celelalte patru sunt documente inedite.
Aceste
scrisori
sunt
documente
importante ce conţin informaţii despre
viaţa politico-socială şi culturală din acea
perioadă, de asemenea ne ajută să legăm
evenimentele, să reconstituim etape şi
preocupări
din viaţa personalităţii
scriitorului Nicolaie Iorga.

Legătura

cu C. N. Ifrim (1884 1960) s-a stabilit la Paris, Iorga l-a
cunoscut într-una din călătoriile sale în
marea capitală europeană şi l-a identificat
ca pe un om de mare acţiune, un foarte
bun patriot care a promovat cultura
română, a luptat cu tenacitate pentru
ridicarea spirituală a românilor. C .N.
Ifrim, revine de la Paris cu diplomă în
studii juridice, precum şi cu titlul de
doctor în ştiinţe, dar şi cu dorinţa de a
contribui la diseminarea culturii europene
în rândul românilor. Astfel, înfiinţează în
1920 Ateneul Popular Tătăraşi, de
asemenea, alături de Iorga şi Xenopol
face parte din comitetul de iniţiativă
pentru ridicarea statuii lui Al. I. Cuza, iar
în timpul studenţiei, la Paris, organizează
împreună cu Al. Bădărău, secţia Ligii
Culturale din Paris şi colaborează cu
diverse cronici la Neamul românesc.
Revenirea la Iaşi a fost fructuoasă mai cu
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la intervenţiile lui Nicolae Iorga
deţine diverse funcţii importante. Alături
de Iorga şi alţii a fost membru în partidul
Naţional
Democrat. Relaţia lor se
deteriorează, se întrerupe practic, după
1927, prin trecerea lui Ifrim la liberali, nu
oricum ci alături de foşti iorghişti,
precum A. C. Cusin, C. Şerban Făgeţel,
Isidor Ştefănescu şi Bălănescu, fapt
criticat sever de Iorga în pamfletul Un
pescuit (Neamul românesc, nr. 70, 1927).
Să amintim, pentru susţinerea afirmaţiei,
textul scrisorii lui Nicolae Iorga, adresat
unui domn, Enacovici, din Bucureşti,
profesor de drept bisericesc la Facultatea
de teologie: " ... În ce priveşte situaţiile
în care luptele politice aduc pe oamenii şi
judecăţile pe care le impun momentele de
pasiune, nici d-ta, nici eu n-am consimţi
să strângem împreună toate expresiile
trecătoare ale unor sentimente a căror
dăinuire e condiţionată de schimbarea
oamenilor, dar mai ales de interesele
ţării.

În ce priveşte defecţiunile unor

oameni fără răbdare, de ce să plângi
dumneata când eu - râd?
Am prea mare stimă pentru d-ta,
ca să nu răspund imediat întrebărilor dtale şi ca să nu cred că vei face loc
scrisorii mele în ziarul unde de atâtea ori
mi s-a dat plină dreptate".
Iorga nu i-a iertat niciodată şi a
sens despre ei două memorabile
pamflete, cel enunţat deja ?i Neo Şobolanii, Neamul românesc, nr.75, iunie
1927. Îl viza în primul rând pe I. G.
Duca, iniţiatorul racolării liberale.
Scrisoarea din 28 septembrie 1923,
Vălenii de Munte, publicată de editura
Minerva în volumul Corespondenţă, N.
Iorga, după facsimilul din volumul
Ateneul Tătăraşi, reprezintă răspunsul lui

Iorga la scrisoarea lui C. N. Ifrim din 27
sept. 1927, al cărui text reprezintă un
document ilustrativ privitor la condiţia
intelectualului sărac şi care alături de alte
evenimente conjuncturale şi conflictuale,
explică cumva trecerea de mai târziu la
liberali. El îi descria lui Iorga situaţia sa
domestică,
greutăţile
materiale
şi
renunţarea sa la politică, precum şi de la
conducerea Ateneului din Iaşi. Ifrim se
arată foarte nemulţumit de atitudinea
primarului de atunci al laşilor, Toma
(liberal), care îi tăia orice subvenţie
/pentru activităţile culturale şi buna
funcţionare
a Ateneului, iar ziarul
Mişcarea, al lui Mârzescu, răspândeşte o
serie de infamii la adresa sa. Faptele
acestea, mai cu seamă, îl determină să
renunţe
la tot, să profeseze doar
avocatura însă afirmă "că el va rămâne
devotat soldat" în Partidul Naţional
Liberal cât timp acesta va fi condus de
Iorga. La laşi, C. N. Ifrim era boicotat nu
doar de liberali, ci mai ales de A. C.
Cuza, care lupta să transforme Ateneul
într-un local de manifestări huliganice.
Din mai 1923, Ifrim, plin de revoltă
povestea lui Iorga că o parte din studenţii
ieşeni "se lasă hipnotizaţi de fascismul
lui Cuza".
Textul scrisorii din 6 iulie 1924,
semnat de Iorga, se referă la
imposibilitatea sa de a de a însoţi
membrii Ateneului Tătăraşi în turneul lor
prin Ardeal, proiectat în luna august.
Iorga elogiază, însă, această manifestare
culturală în articolul, Săli de cultură,
publicat în Neamul românesc, din 5
august 1924.
Alăturăm în continuare, integral,
textele scrisorilor aflate, în original, în
Patrimoniul
Complexului
Muzeal
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"Moldova" semnate de istoricul,
scriitorul, mare român, N. Iorga:
11 iunie 1914
Dragă domnule Ifrim
Calde mulţumiri pentru colaborarea
statornică. Învăţ mult din articolele tale.
Doresc să ne vedem cit mai curând.
Primeşte , te rog cele mai bune salutări.
Nicolae Iorga
6 iulie 1924
Stimate domnule Ifrim,
Atunci în toiul cursurilor, în timpul
cărora nu mă pot dezlipi o singură zi.
Iartă-mă că nu pot contribui la frumoasa
faptă de creator ce îndeplineşti cu atâta
energie şi cum , cum văd îţi iese din plin.
Primeşte te rog cele mai bune salutări
amicale.
Nicolaie Iorga

Nu te puteau cruţa acei ale
căror interese le prejudiciai . şi la noi nu
se ştie de omenie când sunt în joc
asemenea interese. Acum însă, când nu
vei mai sta în faţa caraghioşilor
conspiratori, îşi vor muşca mâinile Ide
greşeala ce au făcut.
Sfatul d-tale, în aceiaşi calitate ca
până acum, ţi-l cer. Nu mi-l poţi refuza.
El nu implică pierdere de timp, nici
frământări acolo în localitate.
De altfel toate acestea sunt
trecătoare. Că tot sper în zile mai bune şi
atunci cele mai înalte (. ..) abia vor putea
recompensa imensa jertfă ce mi-ai făcut
o atâţia ani de zile.
Te rog să primeşti expresia mişcată a
prieteniei mele.
N. Iorga

27 dec. 1914, Vălenii de Munte
Dragă domnule Ifrim,
Scrisoarea d-tale mă află în mari
neplăceri casnice, fiindu-mi mai toţi
copiii bolnavi. Până la 15 ian. Nu merg
la Bucureşti. Atunci cred că vom izbuti
să-ţi aflu un loc la secretarul de avocat şi
unul bun, orlcum nici o soluţie nu vom

11 iunie 1923, Vălenii de Munte
Scumpe domnule Ifrim,
Se poate face o notiţă chiar în
frumoasa d-tale foaie. Desigur că am
înţeles
ca Panteon bisericuţa Sf
Gheorghe de la Mitropolia din laşi.
Cu Academia stau cum ai văzut.
M-am săturat să se facă totul peste capul
meu de oameni mai tineri decât mine şi
care au stat pe bănci înaintea mea. De
altfel hotărârea mea-i încântă... Moda
''fascistă" - o, ironie! - să nu te
descurajeze. Prostiile trec bunul simţ

cruţa-o.

Primeşte

Vălenii

te rog cele mai bune salutări.

de Munte, 28 sept. 1923
Scumpe domnule Ifrim,
Ştiam de câtva timp hotărârea dumitale.
Ca unul care şi eu m-am luptat şi mă
lupt cu greutăţile vieţii, aş face o crimă
dacă ţi-aş impune, fie şi pentru evidentul
interes al partidului, să risipeşti o parte
măcar din timpul care-ţi trebuie pentru
susţinerea unei grele familii.
Înţeleg
iarăşi dezgustul pe care îl ai pentru
situaţiile în care nu-ţi poţi aduce toate
puterile. Duşmănia care ţi s-a arătat e

explicabilă.

rămâne.

Cu prietenie al d-tale vechi,
N. Iorga
18 iun. 1923, Vălenii de Munte
Scumpe domnule Ifrim,
Punctul nostru de vedere în ce priveşte
comitetul secţiei laşi e irevocabil. D.
Petrovici,
căruia
i-am
comunicat
credinţa mea că din comitetul unei
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lejer nu poate face parte cineva
care a votat darea în judecată a autorilor
războiului, a avut delicateţea de a-mi
comunica deciziunea sa de a demisiona
ceea ce-mi uşurează situaţia.
Pe domnul Albert Ghica, fiul
pretendent la tronul Albaniei, nu-l putem
primi, oricât şi-ar fi păstrat supuşenia
românească. Pentru a râvni o măreaţă
situaţie naţională trebuie să te simţi una
cu poporul pe care crezi că ai misiunea
de a-l conduce. În acest sens ni se va
scrie, arătând că nu putem przmz
comitetul care a fost ales.
Despre activitatea secţiei, pe care
trebuie să o înştiinţăm că nu-i putem
admite comitetul, nu s-a putut vorbi,
neexistând un raport pentru congres. Nici

despre serbarea noastră nu s-a vorbit.
Cuvântarea domnului N. Bogdan a fost o
ofensă şi pentru noi şi pentru bunul simţ.
Trebuie s - o spun.
N-am ştiut dorinţa d-tale de a face
parte din comitetul de propagandă în
Bucovina şi Basarabia. O vom satisface
cu plăcere şi recunoştinţă.
Dar e vorba de d-ta personal. Faţă
de comitet nu putem avea această
atitudine, regândind asupra ( .. .) d-tale
impresii, alimentată de aceia care cred
că eu aleg comitete din aderenţii unei
politici, prieteniei d-tale, aşa de vechi,
faţă de mine, va reveni. Bucuros că ai
biruit pe calomniatorii d-tale, te rog a mă
crede cu aceleaşi călduroase sentimente.
Al d-tale N. Iorga
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DISTINCŢII PRIMITE DE PETRU PONI PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
ŞI CULTURALĂ

Oana Florescu
Muzeul

"Poni-Cemătescu" Iaşi

Abstract: Petru Poni is considered the founder of the Romanian school of chemistry. He set
the basis of the chemi cal terminology and nomenclature in Romanian, he gave the first course
of chemistry at academic levei in the University of Iaşi, elaborated and printed general
chemistry and physics books and was also the first to carry out the chemical study of
Romanian oii. For his scientific and didactic merits and for the services he brought to the
Romanian school, Petru Poni was awarded the highest Romanian orders founded by King
Carol I: the Order "Star of Romania", with the degree of Chevalier (1880), Officer (1890),
Great Officer ( 1897) and Great Cross ( 1916) and the Order "The Crown of Romani a" with the
degree of Officer (1882), Commandor (1887), Great Officer (1896) and the Great Cross
(1902), the medal "Bene merenti" ( 1896), the medal "The Reward of the Work" (1906), the
jubiliary medal "Carol I" (1906), the Order "Carol I" (1909), the "Commemorative Cross of
the 1916 - 1918 War". The valuable results obtained by Petru Poni were also appreciated by
scientists from abroad. Thus, Petru Poni received in France the Order the Legion of Honor, in
Serbia the Order "St. Sava", andin Austria the Order "Franz Josef'.

etru Poni este considerat
fondatorul şcolii româneşti
de chimie. El a pus bazele
terminologiei şi nomenclaturii chimice în
limba română, a ţinut primul curs de
chimie la nivel academic în Universitatea
ieşeană, a redactat şi tipărit primele
manuale de chimie generală şi de fizică şi
tot el s-a ocupat prima dată de studiul
chimic al petrolului românesc. 41
Pentru meritele ştiinţifice ş1
didactice şi pentru serviciile aduse şcolii,
Petru Poni a fost recompensat cu cele mai
mari ordine româneşti instituite de Regele
Carol I: Ordinul „Steaua României", în
grad de Cavaler ( 1880), Ofiţer ( 1890),
Mare Ofiţer (1897) şi Mare Cruce (1916)
şi Ordinul „Coroana României" în grad

P

de Ofiţer ( 1882), Comandor ( 1887), Mare
42
Ofiţer (1896) şi Mare Cruce (1902).
Petru Poni a tipărit în anul 1869
„Cursul de Chimie elementară", apoi
„Noţiuni de Fizică", în 1874 şi „Elemente
de Fizică", care au apărut în mai multe
ediţii. 43
În 1885, Petru Poni înfiinţează
Laboratorul de Analize Chimice Vamale
care avea drept scop efectuarea analizei
chimice a mărfurilor sosite în vamă.
Între anii 1877 şi 1889 a efectuat
cercetări cu privire la compoziţia chimică
a apelor minerale din Moldova utilizate în
scopuri terapeutice. A efectuat observaţii meteorologice între anii 1879 şi 1880,

42

41

Gheorghe Lixandru - Biografii neretuşate,
Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi 2007,
pag.13

43

Arhiva Muzeului „Poni - Cemătescu"
M. Savul - Petru Pani şi însemnătatea operei

lui. Extras din Revista „Natura", nr. 6/1960, pag.
6
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considerându-le
importante
pentru
44
agricultură, pe care le-a publicat.
S-a preocupat şi de cunoaşterea
bogăţiilor solului şi subsolului ţării , a
studiat peste 80 de minerale din ţară,
rezultatele obţinute fiind publicate în
Analele Academiei Române (1900) sub
titlul "Fapte pentru a servi la descrierea
mineralogică a României".
Lucrările sale asupra petrolului se
situează printre cele mai valoroase opere
ştiinţifice ale sale. Prestigiul obţinut în
acest domeniu i-a adus satisfacţia de a fi
numit, pe 16 decembrie 1913, membru în
Consiliul de administraţie al Institutului
Internaţional al Petrolului.
Rezultatele
obţinute
în chimia petrolului sunt
publicate în două memorii, în Analele
Academiei Române, cu titlul "Cercetări
asupra compoziţiei chimice a petrolurilor
române", unul în 1900 iar celălalt în
45
1902. Pentru contribuţiile sale în
domeniul chimiei petrolului, Petru Poni
primeşte Ordinul "Coroana României" în
grad de Mare Cruce.

Ordinul „Coroana României"
A fost instituită prin
Decret Regal nr. 1244
şi nr. 1245 din 1O mai
1881 .
A fost creat de regele
Carol I pentru a
răsplăti
serviciile
deosebite
aduse
statului. Se acordă atât
militarilor
cât
ş1
civililor. Are 5 grade:

Gheorghe Lixandru - Biografii neretuşate,
Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi 2007, pag.
13
45
Idem

44

Cavaleri,

Ofiţeri ,

Comandori, Mari
Însemnul
Ofiţeri şi Mari Cruci.
are forma unei cruci de Malta, cu braţele
emailate în roşu, având de jur-împrejurul
braţelor o dungă de email alb. Însemnul
se prezintă astfel: o cruce de Malta,
smălţuită în roşu închis având în mijloc
un medalion cu smalţ roşu şi cu bordură
albă. Medalionul are pe faţă cifra regelui
Carol I şi pe bordură inscripţia „Prin noi
înşine - 14 Martie 1881" iar pe revers, la
mijloc inscripţia : 1O mai şi pe bordură:
1866 - 1877 - 1881 (datele suirii pe tron,
proclamarea
independenţei
ş1
proclamarea regatului).
Panglica este din moar albastruînchis, cu o dungă de culoarea oţelului pe
fiecare margine.
Ordinul, conform decretului de
mai sus, este organizat pe 5 grade, astfel:
Gradul
de
cavaler,
cu
caracteristicile descrise mai sus, iar
lungimea braţelor crucii de 40 mm. Este
confecţionat, de regulă, din metal alb ;
Crucea pentru ofiţeri este tot de
40 mm lungime, însă este de culoarea
aurului, iar panglica are suprapusă pe ea o
rozetă de aceeaşi culoare cu panglica;
Comandorii au crucea de 60
mm lungime, ataşată de o panglică de
mărime suficientă pentru a fi purtată
în jurul gâtului , fiind confecţionată,
de regulă, din argint aurit;
Marii ofiţeri au aceeaşi cruce
ca la comandori, la care se adaugă o
placă (stea) de argint, cu 8 colţuri şi
diametrul de 85 mm. Placa are în
mijloc medalionul crucii, descris mai
sus;
Crucea gradului de Mare
Cruce are lungimea de 75 mm, atârnată
de o eşarfă, la care se adaugă placa de 8
raze cu diametrul de 90 mm, pe care este
193
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crucea ordinului în mărimea celei
de comandor.
Subliniem că pentru toate gradele, crucea
ordinului are aceleaşi caracteristici
descrise la gradul de Cavaler, diferenţa
între clase constând în culoarea şi
46
mărimea însemnelor. Petru Poni a fost
distins cu gradul de Ofiţer, în anul 1882,
cu gradul de Comandor, în 1887 şi cu
gradul de Mare Ofiţer, în anul 1896.
Ordinul „Steaua României"

A fost instituită prin Decret Domnesc nr.
1108 din 10 mai 1877 şi nr. 1517 din 28
mme 1877. 47 Este cel mai vechi ordin
48
naţional, creat sub Cuza Vodă.
Înfiinţarea
Ordinului „Steaua
României" a fost impusă de complexul
evenimentelo~ epocii, în mod deosebit de
izbucnirea Războiului de Independenţă
1877 - 1878 în vederea răsplătirii vitejiei
şi spiritului de sacrificiu al oştenilor
armatei noastre, cât şi a activităţii
prestigioase a civililor.
Decretele
menţionate
prevăd
organizarea Ordinului „Steaua României"
pe cmc1 clase - Cavaleri, Ofiţeri,
46

Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 25
47
Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 17
48
Ştefan Catone - România. Decoraţii. 1859 1991. Editura Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1992, pag. 17
Cuza-Vodă

Comandori, Mari Ofiţeri şi Mari Cruci pentru fiecare din cele două activităţi (pe
timp de pace şi de război).

Însemnele
Ordinului
„Steaua
României" pe timp de pace constau într-o
cruce bizantină emailată în albastru şi
înconjurată de raze, purtând deasupra
coroana domnească. Centrul crucii este un
medalion de smalţ roşu, având pe avers
vulturul, iar pe revers cifra domnească. Pe
avers, împrejurul medalionului este un cerc
de email albastru pe care se află înscrisă
deviza „In Fide Salus" (În credinţă e
salvarea) înconjurat şi el de o ghirlandă de
ramuri de stejar verde. Pe revers, centrul
medalionului este înconjurat de o ghirlandă
de stejar similară cu cea de pe avers.
Crucea este de argint pentru
Cavaleri şi argint aurit pentru celelalte
grade. Diametrul crucii este de 40 mm
pentru Cavaleri şi Ofiţeri, de 60 mm pentru
Comandori şi de 70 mm pentru Mari Cruci.
Însemnele ordinului pentru război se
deosebesc de cele pentru pace (civili) prin
aceea că are două spade încrucişate peste
cruce, la toate gradele. Însemnele de Mare
Ofiţer se compun din Crucea de Comandor
şi o placă (stea) cu 8 raze diamantate, cu
diametrul de 90 mm. Pe această placă este
aşezată Crucea Ordinului. Însemnele de
Mare Cruce se compun din Crucea
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cu diametrul de 70 mm, atârnată
de o eşarfă de mătase roşie cu margini
albastru - închis, precum şi o stea
asemănătoare cu cea de Mare Ofiţer însă cu
diametrul de 95 mm. Panglica Ordinului
este din moar roşu cu marginile albastruînchis de diferite mărimi în funcţie de clasa
decoraţiei. La ofiţeri, peste panglică, este
aplicată o rozetă de aceeaşi culoare cu
panglica.49
Petru Poni a primit gradul de
Cavaler în anul 1880, cel de Ofiţer, în
anul 1890 şi Mare Ofiţer, în anul 1897,
iar Marea Cruce în anul 1916.
Medalia „Bene Merenti"

Prima medalie civilă instituită de Carol I
(pe vremea când încă era doar domnitor
al României) a fost Medalia Bene
Merenti. Ea a fost înfiinţată prin Decretul
Domnesc nr. 314 pe data de 20 februarie
1876. Medalia a fost inspirată de o
distincţie similară instituită de Casa
Princiară de Hohenzollem, în 1857.
Medalia este organizată pe două
clase, (Clasa 1 - de aur şi Clasa 2- de
argint) şi putea fi acordată atât cetăţenilor
români cât şi străini. Era acordată drept
răsplată pentru
meritele dobândite în
domeniul artelor, ştiinţelor, industriei,
agriculturii şi altor domenii de activitate.
A fost acordată destul de rar. Constă
dintr-o piesă de metal de formă rotundă,
Eugen Calianu - DecoraJiile româneşti de la
la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti , 2006, pag. 17

49

Cuza- Vodă

cu diametrul de 30 mm, având pe avers
efigia Domnitorului, înconjurată de
cuvintele
„CAROLUS
PRIMUS
PRINCEPS ROMANIE", iar pe avers
stampată
în relief deviza „BENE
MERENTI", înconjurată de o ghirlandă
de frunze de stejar, unite printr-o fundă.
Cea mai veche variantă a medaliei are
diametrul de 40 mm şi prezintă bustul lui
Carol I rară barbă completă (cu favoriţi) ,
cu numele gravorului "W.Kullrich F."
inscripţionat pe margine.
Prima variantă întâlnită mai des
are un diametru de 30 mm şi prezintă
bustul lui Carol I, cu barbă, privind în
partea stângă. Bustul este înconjurat de
cuvintele "Carolus I Princeps Romanie".
Pe reversul medaliei sunt cuvintele "Bene
Merenti" deasupra unei bare, totul
înconjurat de o coroană de frunze de laur.
Medalia este ataşată de panglică printr-un
inel cu diametrul de 15-16 mm. Clasa I
era din argint aurit iar clasa a doua din
argint. Exista şi exemplare mai târzii din
acest tip, Clasa I, din bronz aurit. O
variantă a acestui tip conţine şi numele
gravorului, W. Kullrich, scris imediat sub
bustul lui Carol I. Medaliile tip 2 au fost
acordate din 18 76 până în 18 81 când
Carol I a fost proclamat rege al României.
Al treilea tip are aceeaşi
configuraţie ca şi tipul 2, cu excepţia
faptului că textul de pe faţa medaliei a
fost schimbat în "Carolu I Rex Romanie".
Diametrul este aproximativ 2 mm mai
mare decât cel al medaliilor din tipul 2.
Al patrulea tip seamană cu precedentul,
diametrul fiind de 30 mm. Mărimea
literelor este mai mare cu aproximativ 1
mm şi barba lui Carol I este de aceeaşi
lungime ca în tipul 3 iar literele "AE" din
"ROMANIE" sunt lipite.
Tipul 5 este
similar tipului 4, cu excepţia faptului că
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barba lui Carol I este mai lungă decât în
orice alt tip. Sunt cunoscute şi alte
variante, anterioare momentului în care
medalia a fost instituită oficial. Medalia
Bene Merenti se purta pe partea stângă a
pieptului, suspendată de o panglică
vişinie cu lăţimea de 30-35 mm, cu două
benzi argintii late de 2-3 mm pe margini.
Se pare ca primul fabricant al medaliei a
fost Paul Telge din Berlin. Medalia a fost
desfiinţată
prin instituirea Meritului
Cultural de catre Carol II, prin D.R. nr.
2684 din 19 iulie 1931. Era permisă
purtarea în continuare a medaliilor
cu
acordate anterior. 50 Panglica,
lăţimea de 30 mm, este din moar vişiniu,
având la fiecare margine câte o dungă
din fir de argint lată de 2 112 mm. 51 Petru
Poni a primit distincţia în anul 1896.
Medalia „Răsplata muncii" 1898

Petru Poni, în calitatea de senator, a luat
parte la discutarea proiectelor de legi cu
privire la învăţământ, prezentate de Titu
Maiorescu în 1890 şi de Tache Ionescu în
1893.
În 1895, Petru Poni este numit
Ministru al Instrucţiunii Publice şi a
so Revista „Colecţionarul Român", nr. 1 din
5.02.2006; Autor Charles H. Pankey: Orders and
Medals Society of America and Charles H.
Pankey

Eugen Calianu -Decoraţiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 16

51

prezentat în senat două proiecte de legi:
Legea asupra învăJământului primar şi
normal-primar şi Legea pentru facerea
clădirilor şcolare primare şi înfiinJarea
„ Casei Şcoalelor ".
În baza legii din
1896, doar copiii din mediul urban puteau
să acceadă la un nivel superior de
învăţământ. În discursul din senat, rostit
pe 17 ianuarie 1891 spunea: ,,A împărţi
elevii în două categorii - de la ţară şi se la
oraşe - este o acţiune potrivnică constituţiei, care recunoaşte fiecărui cetăţean
drepturi egale". Semnala faptul că doar
17% din elevii mediului rural frecventau
şcoala primară şi că învăţătorii aveau o
pregătire nesatisfăcătoare, de aceea a
susţinut reformarea învăţământului.
Legea pentru facerea clădirilor
şcolare primare şi înfiinJarea „ Casei
Şcoalelor" a fost publicată în Monitorul
Oficial 277 din 1O martie 1896. Legea
prevedea ajutorarea copiilor lipsiţi de
posibilităţi prin procurarea cărţilor şi
hainelor necesare frecventării şcolii
primare. Casa Şcoalelor avea drept scop
construirea de clădiri în care să se poată
desfăşura activităţile specifice învăţă
mântului. În acest fel se corija legea din
1893 care lăsa pe seama comunelor cea
mai mare parte a cheltuielilor de
întreţinere a şcolilor. Prin legile elaborate
de către Petru Poni s-au creat condiţii
favorabile dezvoltării învăţământului în
timpul lui Spiru Haret. 52
Pentru toata munca depusă în
domeniul învăţământului primar, Petru
Poni a fost recompensat, în anul 1898, cu
Răsplata
muncii
pentru
medalia
învăJământul primar. Medalia
a fost
instituită prin Decret Regal nr. 2903, pe
Gheorghe Lixandru - Biografii neretuşate,
Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi 2007, pag.
20,21

52
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data de 3 octombrie 1898 şi a fost
destinată învăţătorilor şi profesorilor.
Are formă rotundă, diametrul de
30 mm, şi este organizată pe două clase,
ambele având aceleaşi caractenstlc1,
diferenţiindu-se numai prin compoziţia
metalului din care sunt confecţionate:
clasa I - metalul galben şi clasa a II-a metalul alb. Pe avers avea efigia regelui
Carol I, cu inscripţia „Carol I rege al
României"; pe revers într-o ghirlandă cu
frunze de stejar şi de lauri, inscripţia „Ca
răsplată
muncu pentru învăţământul
primar". Panglica era roşie vişinie, cu o
bandă albă la mijloc. Panglica este roşie,
cu o dungă verticală pe mijloc, de culoare
albă. 53 În anul 1906, cu ocazia jubileului
de 40 de ani de activitate ştiinţifică, Petru
Poni a fost recompensat cu Medalia
Jubiliară
„Carol I" şi cu Medalia
,,Răsplata Muncii pentru Biserică".
Medalia jubiliară „Carol I"
Medalia a fost instituită prin Decret Regal
nr. 5384 din 28 decembrie 1905, cu
ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie a
Regelui Carol I.
Medalia s-a conferit tuturor funcţionarilor
statului aflaţi în funcţiune, precum şi
militarilor de orice grad din activitate,
rezervă, foştilor miniştri şi parlamentari şi
pensionarilor.
Medalia a fost emisă în două tipuri,
unul pentru militari şi unul pentru civili.
Pentru ambele variante, decoraţia are
aceeaşi formă ovală, cu dimensiunile de
38/31 mm, confecţionată din bronz şi cu
acelaşi avers, pe care este prezentată
efigia Suveranului cu inscripţia „Carol I
Regele României". Pe revers, însă, la
Eugen Calianu - Decora/iile româneşti de la
la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 29

53

Cuza-Vodă

medalia pentru civili, sunt prezentate
armele ţării, cu anii „1866 - 1906", iar
pentru militari sunt înscrise cuvintele: ,,În
amintirea anului al 40-lea al Căpităniei
Mele" şi anii „ 1866 - 1906". 54
Panglica este comună ambelor
variante, având fondul roşu, cu 7 dungi
verticale, în următoarea dispunere:
la fiecare margine câte o dungă
galbenă de I mm lăţime;
la mijloc o dungă verticală neagră
de 2 mm lăţime;
de o parte şi de alta a dungii
negre, câte o dungă albă de 1 mm;
lipite de dungile albe, câte o
dungă albastră de 1,5 mm. 55
Medalia „Răsplata muncii pentru
Biserică"

A fost instituită prin Decret Regal
trei
nr. 2804 din 14 iulie 1906. 56 Are
clase: I-a aurită, a II-a argintată, a III-a de
bronz, cu un diametru de 30 mm. Pe
avers are efigia regelui Carol I, cu
inscripţia „Carol I rege al României", iar
pe avers o cruce şi inscripţia circulară
,,Răsplata
muncn pentru Biserică".
Panglica este de culoare albastru-închis,
Eugen Calianu - DecoraJiile româneşti de la
la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 32
55
Eugen Calianu - DecoraJiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 32
56
Eugen Calianu - DecoraJiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 34

54
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cu două dungi laterale roşu-închis. În
anul 1907 medalia a fost modificată, fiind
înlocuită cu o cruce, având în centru un
medalion, cu ochiul lui Dumnezeu şi
Globul pământesc, iar împrejur un disc cu
inscripţia
„Răsplata
muncn pentru
Biserică " . Pe revers exista o cruce, o
ghirlandă de frunze de stejar şi la mijloc,
în medalion cifra regală încoronată. În
1931 medalia a fost desfiinţată. 57
Panglica are 3 benzi verticale,
egale, din care una albastră pe mijloc şi
câte una roşie pe margini. 58 Petru Poni
primeşte distincţia în anul 1906.
Ordinul „Carol I"

Ordinul a fost instituit prin Decret Regal
nr. 1776 şi nr. 1777 din 9 mai 1906,
pentru a perpetua amintirea anului al 40lea al domniei M. S. Regelui Carol I. 59
Acest ordin a cuprins iniţial 4 grade: 1.
Comandori; 2. Mari Ofiţeri ; 3. Mari
cruci; 4. Colane. Numărul membrilor
ordinului a fost fixat la 80.
Ulterior (în anul 1932) ordinul a
Ştefan Catone - România. Decoraţii. 1859 1991 . Editura Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1992, pag. 26
58
Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
Cuza- Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 34
59
Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti , 2006, pag. 33
57

fost redus la două grade: cavaleri, man
cruci (10) şi colane (5). Pentru a fi
propus, admis şi înaintat în ordin trebuia
să se arate explicit şi cu de-amănuntul
motivele pentru care se cere decorarea.
Se eliberau brevete tuturor membrilor
ordinului cu semnătura M. S. Regelui şi
contrasemnate de Ministrul Afacerilor
60
Străine, Cancelar al Ordinelor.
Ordinul Carol I este o cruce de aur
treflată
cu
suprafeţele
în
relief
împodobită, de o parte şi de alta, cu smalţ
roşu deschis şi înconjurată între ramuri de
câte 9 raze de aur. Are în faţă (avers) un
vultur ale caru1 anp1 sunt întinse.
Vulturul are pe cap o coroană şi ţine ,
oblic, în cioc, o cruce, iar în gheare o
sabie şi un sceptru. Sub vultur se află o
banderolă ondulată de aur cu inscripţia
„Prin statornicie, la izbândă". În centrul
vulturului este un medalion de aur, pe
care este reprodusă, în relief, efigia
regelui, având de o parte şi de alta câte o
ramură de laur. În spatele crucii (revers)
tot de smalţ roşu deschis, este un cerc cu
inscripţia „ 1866 - 1O mai - 1906", având
la mijloc cifra regală. (Anul 1866
reprezintă suirea pe tron). Panglica este
moarată, albastru deschis, cu câte o dungă
de aur, pe marginile sale. Panglica este
lată de 46 mm. Crucea este de dimensiuni
diferite, în funcţie de grade (64 mm la
Comandor - 77 mm la Mare - Cruce).
Colanul are 73 cm lungime ţi se compune
din 12 cartuşe legate între ele prin cifra
regală.
Fiecare din aceste cartuşe
cuprinde părţile singuratice ale emblemei
române (stemele Valahiei, Moldovei,
Casei de Hohenzollem, Olteniei şi a
Dobrogei) .
Decoraţiile
reduse (în
Ştefan Catone - România. Decoraţii. 1859 1991 . Editura Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti , 1992, pag. 14
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- cu sau fără panglică ş1
atârnate de un lănţişor) , sunt admise a fi
purtate numai la solemnităţi fără caracter
oficial. 61 Petru Poni a primit distincţia în
anul 1909 pentru merite ştiinţifice
deosebite şi anume pentru cercetările din
domeniul chimiei petrolului românesc dar
şi pentru activitatea desfăşurată în cadrul
Consiliului Superior al Agriculturii, al
cărui preşedinte era începând cu anul
1907 când a fost promulgată Legea
învoielilor agricole. 62
Lucrarea
sa,
Cercetări
asupra
compoziţie;
chimice
a
petrolului
românesc, a fost publicată în Analele
Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi , în
anii 1900, 1902, 1907. Petru Poni a
învins dificultăţile tehnice prin crearea
unm aparat special folosit pentru
distilarea fracţionată a petrolului. El
folosea, pentru analizele chimice, reactivi
chimici speciali (acid sulfuric concentrat,
acid sulfuric Nordhausen, acid azotic
concentrat, amestec nitrant şi sodiu) şi a
stabilit, astfel, compoziţia exactă a
petrolului din ţara noastră. A fost nevoie
de
multă
răbdare ,
prec1z1e
şi
conştiinciozitate pentru realizarea unei
asemenea lucrări valoroase. Petru Poni a
condus Consiliul Superior al Agriculturi;
timp de 15 ani. În Consiliu, pe lângă
Petru Poni, figurau Th. G. Rosseti,
George Văsescu, prinţul Barbu Ştirbei .
Legea învoielilor agricole reglementa
învoielile dintre boieri şi ţărani , modul de
arendare a pământurilor, impunea
rezervarea de terenuri pentru izlazuri
comunale, erau stabilite măsuri pentru
creşterea recoltelor şi asigurarea hranei

vitelor şi a ţăranilor. Petru Poni a avut de
înfruntat opoziţia marilor proprietari şi a
partidelor politice cu opinii diferite de
cele prevăzute de lege pentru ridicarea
standardului de viaţă a ţăranilor. În
calitate de preşedinte al acelui organism,
a ordonat stabilirea preţurilor minime
pentru munca ţăranilor şi a preţurilor
maxime pentru arendă, implicându-se
direct în rezolvarea conflictelor ce
izbucneau între ţărani şi moşieri. 63
Crucea „Comemorativă a Războiului
1916 - 1918"

A fost instituită prin Decret Regal nr.
1744 din 8 iulie 1918. A fost conferită
tuturor participanţilor la Războiul de
Întregire.64 Această decoraţie se acorda
militarilor, atât celor care au participat
direct la operaţiunile militare cât şi celor
care au asigurat serviciile de pază în
interiorul ţării, funcţionarilor civili care
au asigurat diferite servicii pentru armată,
medicilor civili care au îngrijit răniţii şi
bolnavii din campanie precum şi altor
persoane care au adus serv1c11 în
domeniile enunţate. Crucea
comemorativă este făcută din fier, cu
fondul negru, cu dimensiunile de 40 mm
şi 60 mm şi cu extremităţile braţelor în
formă rombică. Are un cerc la mijloc cu
Gheorghe Lixandru - Biografii neretuşate,
Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi 2007,
pag.27
64
Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti , 2006, pag. 43

63

61

Idem
Gheorghe Lixandru - Biografii neretuşate,
Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi 2007,
pag.24
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diametrul de 1,3 cm. 65 Pe aversul
însemnului este scrisă cifra regală a
Regelui Ferdinand I (FF) cu coroana
deasupra, iar pe avers anii războiului
„ 1916 - 1918". Panglica este formată din
4 dungi albastru-închis şi 3 dungi verzi,
care alternează în mod egal. Pentru
militarii care au luat parte la lupte, crucea
comemorativă
se conferă cu barete
metalice, pe care sunt înscrise localităţile
sau zonele la care titularii au participat. În
acest sens, decretul precizează un număr
de 11 barete astfel: Ardeal, Cerna, Jiu,
Carpaţi,
Oituz, Bucureşti, Turtucaia,
Dobrogea, Mărăşti, Mărăşeşti, Tg.
Ocna. 66
Rezultatele valoroase obţinute de
Petru Poni au fost apreciate şi de oamenii
de ştiinţă de peste hotare. Astfel, Petru
Poni primeşte din Franţa Ordinul
Legiunea de Onoare, din Serbia Ordinul
"Sf. Sava", iar din Austria Ordinul "Franz
Josef''.
Ordinul „Legiunea de Onoare"
Petru Poni a primit Legiunea de
Onoare ca o dovadă a aprecierii muncii
depuse în cadrul Expoziţiei Internaţionale
de la Paris din anul 1900. În vederea
participării
României la Expoziţia
universală de la Paris, din 1900, Petru
Poni a fost numit, prin decret regal,
Comisar general. Pregătirile pentru
organizarea expoziţiei au început din luna
martie 1898, odată cu primirea invitaţiei
oficiale. România a amenajat la această
Expoziţie patru Pavilioane situate pe
Quai
d'Orsay:
Pavilionul
Regal,
ş1
restaurantul, Pavilionul Tutunului
Ştefan Catone - România. Decoraţii. 1859 1991. Editura Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1992, pag. 24
66
Eugen Calianu - Decoraţiile româneşti de la
Cuza-Vodă la Regele Mihai I. Editura Eminescu,
Bucureşti, 2006, pag. 43

65

Pavilionul Petrolului. Ordinul Legiunea
de Onoare a fost instituit de consulul
Bonaparte şi a fost adoptat de corpul
legislativ pe 19 mai 1802. La început au
existat numai patru clase: Mare Ofiţer,
Comandant (mai târziu Comandor),
Ofiţer şi Legionar (sau Cavaler). Prin
decretul din 30 ianuarie 1805, Napoleon a
instituit şi a cincilea grad în ierarhia
legiunii de onoare, care a fost numit
Marea Decoraţie sau Marele Vultur şi
care mai târziu a fost numit Mare - Cruce.
Legiunea de Onoare urma să

recompenseze militarii dar şi serviciile şi
virtuţile civile. Aceasta idee originală de
a alătura, în cadrul aceluiaşi ordin,
militari şi civili, permitea Legiunii de
supravieţuiască
tuturor
Onoare să
regimurilor şi să nu fie niciodată
desfiinţată. Insigna este o stea cu cinci
raze duble emailate în alb, cele zece
vârfuri fiind rotunjite. Steaua şi cele zece
vârfuri sunt din argint pentru cavaleri,
argint aurit pentru ofiţeri. Razele sunt
unite într-o coroană, din argint sau argint
aurit, corespunzător gradului, emailată cu
verde şi compusă din frunze de stejar (la
dreapta) şi frunze de aur (la stânga) şi ale
cărei extremităţi inferioare, încrucişate,
sunt legate într-un nod. Centrul stelei
prezintă
un medalion cu efigia
Republicii, înconjurat de un cerc bleu,
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prezentând

cuvintele
"Republica
Franceză" . Steaua este suspendată de o
coroană, de argint sau argint aurit,
conform gradului , de email verde şi
compusă din frunze de stejar ( de data
asta, la stânga) şi frunze de laur (la
dreapta). Pe revers, medalionul de aur
prezintă doua drapele tricolore, cu cozile
încrucişate , cu textul: "Onoare şi Patrie"
şi data creării Ordinului : "29 floreal An
X" . Dimensiunea insignei din argint aurit,
pentru comandori, este mai mare, ca
mărime, decât cea a primelor două grade .
Insigna este suspendată de o
panglică de moar roşu. Pentru ofiţeri ,
poartă o rozetă. Insigna comandorilor este
suspendată de o cravată. Marii ofiţeri
poartă crucea ofiţerilor dar şi o plachetă
pe partea dreapta a pieptului. Marile cruci
poartă aceeaşi plachetă dar din argint
aurit, pe partea stângă a pieptului. Crucea
de argint aurit aproape dublă faţă de cea a
gradelor anterioare, se poartă suspendată
de o eşarfă lată, de culoare roşie , care
trece peste umărul drept. 67
Ordinul Naţional Sfântul Sava
Ordinul a fost fondat de regele Milan 1, pe
data de 23 ianuarie 1883, pentru a
recompensa serviciile aduse Instrucţiei
publice, literaturii, ştiinţei, bisericii şi
artelor frumoase. Există cinci clase: Mare
Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer,
Cavaler. Străinii puteau fi admişi în ordin.
Decoraţia era o cruce ale cărei ramuri sunt
tăiate astfel încât să formeze opt ramuri
terminate cu opt puncte. Aceste puncte sunt
din email alb cu un fileu de email bleu
'
separat de emailul alb printr-un fileu de
argint sau de aur.
În mijlocul crucii se
găseşte un medalion de email alb cu
imaginea Sf'antului Sava; în jurul
67

http://www.defense.gouv.fr/defense/base/dossier
s/lordre_ national_ de_ la_ legion _ dhonneur/

medalionului un cadru de email alb pe care
este scris cu caractere vechi chirilice,
deviza Ordinului "Obţinut prin merit". Pe
revers se găseşte un medalion cu cifra M.I.
şi cu coroana regală. În cadrul albastru, în
jurul medalionului, este o coroniţă de aur.
Spaţiile goale dintre braţele crucii sunt
umplute cu vulturi bicefali cu coroană,
purtând pe piept, un ecuson, o cruce de
email alb. În colţul despicat al braţului
superior al crucii se găseşte o floare de crin

care uneşte crucea cu coroană regală.
Crucea, inscripţia medalionului, floarea de
crin sunt de argint pentru cavaleri, de aur
pentru celelalte grade. Primele două clase
au o placă octogonală de argint ale cărei
raze sunt terminate în puncte de diamante:
la mijloc se găseşte emblema ordinului.
Diametrul plăcii este de 90 mm pentru
Marile Cruci şi de 84 mm pentru Marii
Ofiţeri . Decoraţiile pentru cavaleri şi ofiţeri
au o cruce de 43 mm lungime pentru braţul
vertical şi 40 mm pentru braţul orizontal.
Diametrul mare al medalionului este de 12
mm iar diametrul mic de 1O mm; lungimea
cadrului bleu este de 25 mm şi lăţimea
fileului bleu din jurul braţelor crucii, de 2
mm. Înălţimea coroanei este de 19 mm iar
lăţimea tot de 19. Decoraţiile primelor trei
clase au o cruce de 54 mm lungime pentru
braţul vertical şi 50 mm pentru braţul
orizontal.
Diametrul
cel
mare
al
medalionului este de 16 mm, iar cel mai
mic de 13 mm, lăţimea cadrului bleu din
jurul medalionului este de 3 mm iar fileul
201
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bleu din jurul braţelor crucii are 25 mm.
Pentru marile cruci, coroana are 28 mm
înălţime şi 33 mm lăţime. 68 Pentru marii
ofiţeri şi comandori, coroana are 24 mm
înălţime şi 26 mm lăţime.
Ordinul „Francisc IosiP'

-------

Ordinul „Franz Josef' era decernat pentru
merite militare dar şi civile, în special în
industrie, comerţ şi diplomaţie. Ordinul a
fost fondat în Austria, pe data de 2
decembrie 1849, de către împăratul Franz
Josef! pentru a onora pe cetăţenii care au
desfăşurat activităţi în folosul şi pentru
prosperitatea ţării. Acest ordin putea fi
oferit tuturor . cetăţenilor indiferent de
rang, religie. Era împărţit în trei clase:
Mare - Cruce, Comandor şi Cavaler.
Străinii puteau fi admişi în ordin. 69
Ordin fondat în Austria, pe data de 2
decembrie 1849, de către împăratul Franz
Josef I. Ordinul este alcătuit din două piese,
o cruce şi o placă. Crucea este realizată din
email roşu cu marginile de aur. Are în faţă
(avers) un vultur bicefal ale cărui aripi sunt
întinse. Vulturul are pe fiecare cap câte o
coroan~ şi ţine, în ciocuri, un lanţ de aur ale
cărui capete sunt reprezentate de două
68

L. Brasier - Les Ordres de Chevalerie, 19
august 2004
http://www.gutenberg.org/files/l 32 l 9/ l 3219-8.txt

palme strânse. Pe lanţ, în partea de jos, se
află inscripţia VIRIBUS UNITIS. Lanţul
înconjoară un medalion rotund, alb, din
email, şi cu un contur de aur, situat pe
pieptul acvilei. În centrul medalionului se
află cifra împăratului FJ. Pe revers, în
centru se află un medalion rotund, alb, cu
un contur de aur, iar in medalion se află
anul 1894. Deasupra crucii se află o
coroană de aur împodobită cu pietricele
verzi, albe şi roşii şi cu motive florale.
Placa este o stea cu opt ramuri, având
aplicat acelaşi vultur bicefal între braţele
crucii, dar coroana este mai mică şi este
legată de cruce printr-o panglică de aur cu
capetele bifurcate. Panglica este din mătase
riflată, de culoare roşie, cu trei dungi pe
margini (două albastre care mărginesc una
roşie). Cele două dungi dinspre margini au
lăţimea de 6 mm, iar cea albastră din
interior, 9 mm. Lungimea panglicii este de
156 cm, iar lăţimea ei de 10,4 cm. De
panglică este prinsă o fundă din acelaşi
material. Cutia este realizată din carton
negru îmbrăcat în piele fină, neagră. Este
căptuşită în interior cu mătase albă şi pluş
alb. Pe mătasea de pe capac este inscripţionat numele fabricantului, adresa şi
stema.
Bibliografie:
Calianu, Eugen - Decoraţiile româneşti de la
Cuza - Vodă la Regele Mihai I.
Editura
Eminescu, Bucuresti, 2006
Catone, Ştefan - România. Decoraţii. I 859 1991. Editura Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1992
Lixandru, Ghe. - Biografii neretuşate. Editura
„Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2007
Pankey, Charles H. - Orders and Medals. Revista
"Colecţionarul Român" nr. 1 din 5.02.2006
Savul, Mircea - Petru Poni şi însemnătatea
operei lui în domeniul mineralogiei. Extras din
Revista Natura, nr. 6/1960
Arhiva Muzeului „Poni - Cemătescu"
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EXPOZITIA IPOSTAZE ALE ISTORIEI TEHNICII.
'
IUSTIN AGARICI

-

J

l

tVU~UH;ill

C1!1.!.Ullli IIIB

E

xpoziţia

Ipostaze ale istoriei
tehnicii. Colec~ia Iustin Agari~i,
itinerată în penoada 2 octombne
- 11 decembrie, la Muzeul de Istorie din
Galaţi, respectiv între 11 decembrie 2008
şi 11 februarie 2009, la Muzeul Brăilei ,
evocă amintirea unui colecţionar de ale
cărui eforturi a depins constituirea şi
diversificarea fondului de exponate la
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu" din Iaşi. Colecţionarul este
acea persoană care scoate din anonimat
anumite obiecte existente într-o serie
comună, le detaşează de ea şi alăturându
le ne propune o rafinată evaluare a
gustului ca inedit. Fiind un preţuitor de
valori, el contribuie la îmbogăţirea
culturii si
atunci când pune la
, a stiintei
,
'
dispoziţia publicului strădania sa, căreia îi
conferă un rost social.
Perceput de majoritate ca un
excentric, colecţionarul
este un om
detaşat, capabil de a face sacrificii pentru
constituirea si
De
, diversificarea colectiei.
'

COLECŢIA

altfel impresionantele opere artistice ş1
stiintifice ale lumii îşi datorează
'
'
reverberaţia peste timp, în primul rând,
pasiunii şi priceperii unor oameni
deosebiţi pe care îi numim colecţionari .
Interesul lui Iustin Agarici s-a
îndreptat spre obiecte ale tehnicii, în
special a celor
aparţinând
istone1
fotografiei şi cinematografiei, ale istoriei
telecomunicaţiilor,
ale aparatelor de
înregistrarea-redarea sunetului. Expoziţia
prezintă un număr de 150 de obiecte,
între care se remarcă aparate de
fotografiat de la sfârşitul secolului XIX,
aparate de radio, albume şi fotografii
stereoscopice, aparatură de măsură şi
control etc, piese achiziţionate sau
donate, în diferite perioade, Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"din
Iasi
', de către Iustin Agarici .
Sunt obiecte
care pe lângă
valoarea lor intrinsecă se disting şi din
punct de vedere afectiv, fiecare putând
constitui o filă de istorie ţesută cu grijă
de neobositul colecţionar. Ele reflectă
nivelul pe care tehnica l-a atins într-o
anumită perioadă şi constituie, de multe
ori, puncte de referinţă pentru etape
importante ale istoriei tehnicii din
România.
Ipostaze ale istorze1 tehnicii.
Colecţia Justin Agarici, în ansamblu, este
o invitaţie la reflectare asupra eforturilor
depuse de unii oameni de a constitui
colecţii , indiferent de specificul acestora
şi un îndemn pentru tânăra generaţie de aşi canaliza preocupările spre tezaurizare,
cunoaştere şi delectare.
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Ipostaze ale istoriei tehnicii.

Colecţia

Justin Agarici (

Expoziţia

Ipostaze ale istoriei tehnicii.

Colecţia

Iustin Agarici

Galaţi,

(Brăila,

2 octombrie 2008)

11 decembrie 2008)

Curatori : Monica Nănescu, Camelia Cristofor, Ioana Coşereanu
Colaboratori: Ingrid Bahamat-Muzeul de Istorie Galaţi, Ghena Pricop-Muzeul
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EXPOZIŢIA

„FORME DE COMUNICARE - CARTEA POŞTALĂ, TELEFONUL ŞI
RADIOUL"

ar
fi
să
definim
comumcarea, am spune că
înseamnă
înştiinţare ,
veste,
raport, legătură, relaţie. Cam acestea sunt
sinonimele oferite
de Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române.
Deşi pare simplu, înţelesul comunicării
este mult mai complex şi plin de substrat.
Comunicarea are o multitudine de
înţelesuri şi scopuri, şi cam tot atâtea
metode de exprimare şi manifestare.
Istoria comunicării menţionează trei mari
revoluţii de-a lungul timpului. Prima a
avut loc ca urmare a nevoii resimţite de
oameni de a schimba enunţuri între ei,
urmare a apariţiei vorbirii. A doua, prin
descoperirea
scrierii
enunţurile
formulate într-o limbă a permis
înregistrarea şi păstrarea informaţiilor pe

D

acă

o perioadă de timp. În secolul al XV-lea
se petrece a treia revoluţie, odată cu
inventarea tiparului cu caractere mobile
de către Johann Guttenberg. În accepţia
unor specialişti, ce-a dea patra revoluţie
este contemporană, prin apariţia scrierii
electronice, fiind denumită comunitatea
academica activă on line 1•
În zilele noastre, comunicarea
are ca suport diferite forme: de la cărţi ,
reviste şi ziare la telefon, radio, televizor,
computer etc. Secole de-a rândul, însă,
comunicarea presupunea deplasare, iar
zonele cu acces dificil precum munţii,
deşerturile şi întinderile mari de apă,
constituiau adevărate bariere în calea
comunicării.
O dată cu dezvoltarea
scrisului, trimiterea mesajelor la distanţă
a devenit mai sigura, şi chiar mai simplă.
În acest mod, nu exista riscul ca mesajele
să fie uitate, iar semnătura sau pecetea
confereau siguranţă şi autenticitate.
Un moment important în istoria
comunicării
a
fost
descoperirea
telegrafului uşor de manevrat şi
transportat. Samuel Morse este cel care a
realizat
în
1837,
un
aparat
electromagnetic
pentru
telegrafie,
brevetat în 1840, care folosea un alfabet
sub forma unui cod de puncte şi linii,
cunoscut sub numele de „alfabetul
Morse". Acest tip de alfabet simplifica
foarte
mult
trimiterea
mesajelor.

1

Stevan Harnad, Post-Gutenberg Galaxy: The
Fourth Revolution in the Means of Production of
Knowledge. Public-Access Computer Systems
Review 2 (]): 39 - 53, 1991.
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Descoperirea telefonului, în 1876, pe care
o datorăm scoţianului Graham Alexander
Bell nu a dus la încetarea comunicării
pnn intermediul cărţii poştale sau
telegrafului, doar că acum, telefonul era
preferat întrucât constituia un mijloc mai
rapid de transmitere a veştilor.
Şirul descoperirilor continuă cu
cel al transmisiilor fără fir, un sistem
pentru care, italianul Guglielmo Marconi
- laureat al Premiului Nobel pentru
Fizică, în 1909 - a folosit undele radio.
O dată cu lansarea primului
satelit - Sputnik - în 1957, a început era
spaţială, care a revoluţionat tehnicile de
transmisie telefonică, radio şi televiziune,
în întreaga lume.
Expoziţia
FORME
DE
COMUNICARE-CARTEA POŞTALĂ,
TELEFONUL ŞI RADIOUL, al cărui
vernisaj a avut loc pe 15 noiembrie 2009,
prilejuieşte un moment de revedere şi ,
totodată, induce un sentiment de nostalgie
- pentru publicul vârstnic, mai ales, şi o
posibilitate de informare pentru publicul

lt.col.(r) Gheorghe Vasiliu, a scos la
iveală piese extrem de interesante sub
aspect ştiinţific , ale esteticului şi
provenienţei. Aproape 150 la număr,
scrisorile tip carte poştală şi cărţile
poştale
vorbesc de la sine despre
vremurile de odinioară.
Cronologic vorbind, la început au
circulat scrisorile tip carte poştală, în
expoziţie figurând asemenea piese, din
perioada prefilatelică, şi care poartă
ştampila timpurie Ml „Berlad Moldova"
(1858), ştampila cu agrafă bogată Bârlad, Tecuci (1868), ştampila rurală
postclasică
(1872-1910) comunală a
localităţii Bogdăniţa, judeţul Tutova etc.

tânăr .

Reunite, aceste trei forme , ne
poartă către începuturile comunicării prin
intermediul cărţii poştale, telefonului şi
radioului. Colaborarea cu Muzeul Ştiinţei
şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" din Iaşi ,
precum şi cu colecţionarul bârlădean

Alături

de primele emisiuni de
cărţi poştale din Bârlad, figurează
cele trimise din străinătate unor
personalităţi
bârlădene
(Isac
Vainfeld, Paul Constantinescu,
George Ivaşcu) , cărţi poştale cu
imagini şi text - din Bârladul de
odinioară, dar şi din alte localităţi
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ale ţării (Iaşi , Constanţa, Bacău, Brăila,
Craiova ş.a.) sau din localităţi de peste
graniţă (Berlin, Milano, Budapesta, Viena
ş.a.).

prezintă

sub diferite forme şi dimensiuni,
unele dintre ele putând fi considerate
foarte bine piese de mobilier, dată fiind
caseta din lemn furniruit şi designul
plăcut.

Imaginea asupra celor trei forme
de comunicare a fost întregită de câteva
publicaţii româneşti şi străine , despre
radiofonie:
,,Telefunken"(l 903-1928),
,,Radio
„Modem
Wireless"( 1927),
Kalender"(1933), ,,Radio Welt"(1930),
,,Radiofonia"( 1929).
Prin intermediul celor aproape
200 de piese, din patrimoniul Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" Iaşi
şi al Muzeului „Vasile Pârvan" Bârlad,
precum şi din colecţia particulară a
lt.col.(r) Gheorghe Vasiliu, vizitatorul
poate recompune, cu destulă uşurinţă,
atmosfera sfârşitului de secol XIX şi a
menţionăm

un elegant aparat,
Ericsson (1905 , Suedia), alături de care se
află telefoane din Franţa (1921)
şi
Ungaria (1910) şi alte câteva din perioada
de mijloc a secolului XX. Un loc aparte îl
are centrala telefonică manuală cu baterie
locală, cu 1O linii şi 3 circuite de cordon
din perioada 1925-1950.
Radiofonia
este
generos
reprezentată în cadrul expoziţiei. Putem
vorbi chiar de o evoluţie a radioului, pe
parcursul a trei decenii ( 1928-1960).
Provenite din ţări precum Germania,
Olanda, Austria, Ungaria, Bulgaria,
Suedia, Cehoslovacia, România ş1
purtând marca unor firme care astăzi ori
nu mai există, ori abia mai auzim de ele
(Nora, Philips, Eumig, Mende, Stassfurt,
Stradivari, Radione, Orion, Echo, Baltic,
Tesla, Turist, Simfonia etc.), radiourile se

jumătăţi

a secolului XX dar, în
acelaşi timp, vizitarea acestei expoziţii
impune şi o bună informare a celui care
vizitează. În acest sens, pot fi studiate
materialele complementare, care prezintă
istoricul cărţii poştale , telefoniei şi
radiofoniei.

primei

Coordonatorii expoziţiei : Alina Butnaru
şi Camelia Cristofor
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EXPOZIŢIA

"INSTANTANEE TEHNICE.

A

chiziţiile

ACHIZIŢII

muzeale de excepţie
din perioada anilor 2006-2008
îmbogăţit
considerabil
au
colecţiile
muzeale
existente
în
patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
"Ştefan Procopiu", prin piese unicat,
valoroase şi reprezentative pentru istoria
şi evoluţia tehnică a acestora. Obiectele
noi achiziţionate au întregit, astfel,
colecţia de automate şi aparate de măsură
şi control, aparate casnice, mobilier, artă
decorativă, memorialistică maşini de
scris, ceasuri, computere.
Denumită
generic
expoz1ţ1e
itinerantă "Instantanee tehnice. Achiziţii
muzeale 2006-2008" reuneşte 100 de
obiecte reprezentative pentru colecţiile
mai sus menţionate. Starea excepţională
de conservare, valoarea instrinsecă şi
unicitatea au constituit criteriile de
s elecţie a obiectelor de compun expoziţia.
Dintre aceste piese deosebite
evidentiem
în . continuare câteva de o
'
valoare şi importanţă tehnică specială.
Fonograf
EDISON,
model
AMBEROLA 30

MUZEALE 2006 - 2008"

Aparat construit în SUA în perioada
anilor 1915-1918 de către firma Thomas
A.Edison Inc. din Oregon, New Jersey.
Fonograful are în componenţă
doză
specială model Diamon C, care citeşte
înregistrarea de pe cilindrii de ceară
marca Blue Amberol. Aparatul este în
stare perfectă de funcţionare şi conţine 4
cilindri originali.
Organeta SONORA, Germania, circa
1905,atelier Schmidt&Co (Phoenix) din
Leipzig.

Aparatul este un model cu 19 ancii, în
format vertical, care utilizează discuri
metalice inelare perforate. Discul metalic
perforat, plasat în spatele
aparatului, este pus în
mişcare de rotaţie şi permite
intrarea aerului, comprimat
în foale , peste anciile
corespunzătoare perforaţiilor

de

disc, determinând
vibraţia acestora.
Sticlă muzicală cu două
melodii, Elveţia, model
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fabricat în perioada anilor 1890-1910. La
partea inferioară se află montat
mecanismul tip cilindru cu ştifturi ,
antrenat de un arc. Mecanismul muzical
este declanşat în momentul ridicării
recipientului de pe suport.

de ştifturi ce comandă nişte supape;
acestea permit trecerea aerului comprimat
în
foale, peste
lamele metalice
corespunzătoare perforaţiilor de pe disc.
Ceas solar, Franţa, c. 1850. Model ce
conţine un cadran solar cu suport din

marmură,

Patefon
de
buzunar,
marca
Elveţia,
1926-1927,
MIKIPHONE,
fabricat de fim1a "Ernest Paillard Cie
SA" din Sainte-Croix. Acest model a fost
brevetat de fraţii Nicolas şi Etienne
Vadasz în anul 1924, fiind cel mai mic
patefon construit ŞI comercializat.
Utilizează plăci din ebonită cu diametrul
de 12cm sau 15 cm la turaţia de 78
rot/min.
Organetă PHOENIX, c.1900, atelier
Schmidt & Co. Phoenix Musikwerke,
Leipzig.

Organeta este un aparat mecanic cu disc
perforat,
care în momentul rotirii
discului perforaţiile lui lasă libere o serie

prevăzut

cu lupă ŞI tun cu
explozie. La mijlocul zilei razele solare
se concentrează în focarul lentilelor şi
după câteva secunde se declanşează o
mică explozie. Pe cadran sunt indicate 2
puncte cardinale, est şi vest, iar în jurul
acului indicator sunt trasate orele, în cifre
romane.

Grafoscop, sfărşitul
atelier necunoscut.

sec

al.XIX-ea,
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Apariţia

grafoscopului pe piaţă se
plasează cam în aceeaşi perioadă cu cea
a stereoscopului, în jurul anului 1860.
Dispozitivul este mobil, cu posibilităţi de
reglarea a înălţimii dorite, fiind destinat
măririi optice a diferitor imagini precum
fotografii , cărţi poştale, opere de artă sau
texte. A fost construit cu o singură lentilă,
mare, montată central într-o ramă. Mai
târziu
apare
modelul
denumit
stereografoscop ce conţinea două sau trei
lentile şi permitea vizualizarea de imagini
stereoscopice.

Aparat
magneto-electric
pentru
terapie, Anglia, model construit între
1878-1910, de :fţrma Joseph Gray & Son,
Trussworks din Sheffield.
Aparatul este o trusă medicală portabilă
utilizată pentru tratarea bolilor nervoase
şi a oricăror altor dureri sau nevralgii.
Conţine
o bobină de inducţie , un
electromagnet şi un volant ce antrenează,
prin intermediul unei corzi, bobina de
inducţie . La exterior se află bornele la
care se conectează şnururile terminate cu
un manşon ce se aplică pe pacient. Sub
fiecare _ manşon, direct pe piele, sunt
plasaţi bureţi pentru a preveni senzaţia de
înţepătură ce apare la trecerea curentului
electric.

Telefon ERICSSON, Suedia, 1903

1n anul 1876, Lars Magnus Ericsson
fondează, la Stockholm, un atelier pentru
repararea utilajelor de telegraf, iar din
1888 începe să producă primele
telefoane. începând cu 1890, Compania
Ericsson vinde telefoane în Australia şi
Noua Zeelandă, iar în 1899 L.M.
Ericsson deschide prima fabrică în
străinătate, la Sankt Petesburg, în Rusia.
Acest model este un telefon de masă cu
baterie centrală, având un tip special de
microreceptor care foloseşte acelaşi
electromagnet pentru transmisie cât şi
pentru recepţie.

Aparat
de
fotografiat
GOERZ,
Germania, 1896-1900.
Aparatul de fotografiat Goerz este patent
Anschiitz, model 1, tip « Klapp », lansat
în 1896, fiind primul model pentru
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fotoreporteri.

Pentru
fotografiere
utilizează plăci de film, de format 13x18
cm. Placa turnantă a portobiectivului
poate fi aşezată atât în plan orizontal cât
şi vertical. Obiectivul este plasat central,
pe partea frontală a aparatului. Aparatul
poate fi fixat pe trepied.

Ceas BULLE CLOCK, Franţa, c.1925,
firma „Bulle Clock-Compagnie Generale
des Appareils Horo-Electrique".
Ceasul
este
tip
electromagnetic,
confecţionat din lemn de mahon, decorat
cu motive japoneze tradiţionale. Ceasul
are în componenţă un electromagnet
acţionat de o baterie a cărui energie
asigură funcţionarea continuă până la doi
am.

Elektrizităts

Gessellschaft. Este un model
cu carul mic şi nu posedă clape. Un ac
cântător se deplasează pe o placă ce are
inscripţionate litere, cifre şi semne de
punctuaţie . Cu ajutorul a două clape litera
necesară este transpusă pe un cilindru
rotitor care o imprimă pe hârtie. Clapa
din stânga selectează litera dorită, iar cea
din dreapta declanşează operaţia de
1mpnmare a literei.
Pe cilindru
caracterele sunt spaţiate în relief, exact ca
la o tastatură.

Fier de călcat cu spirtieră, Germania,
c.1890
Aparat casnic folosit în gospodărie încă
din sec. I î.Hr., fierul de călcat rămâne un
obiect indispensabil uzului contemporan.
Încălzit cu cărbune, piatră, lut sau cu
lichide precum alcool, kerosen, spirt,
benzină oamenii au folosit fierul de călcat
pe bază de combustibil până în timpul
celui de-al II-lea Război Mondial. Fierul
de călcat electric, care folosea rezistenţe
încălzite de curentul electric, şi-a făcut
apariţia la sfârşitul secolului al XIX-lea.
ltinerarea acestei expoziţii a
debutat, în data de 18 iunie a.c. , la
Muzeul "V. Pârvan" din Bârlad, unde
organizatorii au găzduit cu acest prilej şi
piese din colecţiile particulare ale
bârlădenilor.

Maşină

de scris MIGNON, Germania,
1903-1915,
atelier:
Allgemeine

Traseul itinerant a fost continuat
la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare" din
Vaslui, care a găzduit expoziţia în
213
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perioada 26 octombrie - 25 noiembrie,
iar începând cu data de 30 noiembrie,
expoziţia a poposit, pentru două luni, la
Muzeul Judeţean de Istorie din Galaţi.

Aspect din expoziţia
Istorie, Galaţi

Aspect din
Bârlad

expoziţia

de la Muzeul „ V. Pârvan "

itinerantă

la Muzeul de

Pentru anul 201 O expoz1ţ1a îşi continuă
traseul itinerar la Complexul Naţional
Muzeal
„Curtea Domnească"
din
Târgovişte, Muzeul Mureşenilor Braşov,
Complexul Muzeal Naţional „Bucovina"
Suceava, Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu".
Curatorii expoziţiei: Camelia Cristofor,
Monica Nănescu şi Ioana Coşereanu
Fotografii: Camelia Cristofor

Aspect din expoziţia-de la Muzeul Judeţean
„ Ştefan cel Mare " Vaslui
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NOAPTEA MUZEELOR

, în care publicul ieşean a primit
mărturia
directă
asupra faptului că
Fotografia - emanaţie a referentului
laborant al secolului al XIX-lea a cărui
menire era de a deschide epoca „noua
îşi
are
frenezie a imaginilor"
începuturile şi în fondarea, în perioada
1850-1860, a primelor ateliere fotografice
din Iaşi precum cel al fraţilor N estor şi
Ion Heck din 1850 sau fotografilor
vienezi P. Heirich şi Mazek peregrini prin
din

Iaşi

Iaşi.

În acest sens, tema propusă a fost

"-n cadrul celei de-a V-a ediţii a Nopţii
Muzeelor, organizată _sub patronajul
domnului Terry Davis - Secretar
al
General al Consiliului Europei,
Ministerului Culturii şi Comunicării din
Franţa şi al Ministerului Culturii, Cultelor
şi Patrimoniului Naţional , Muzeul Ştiinţei
şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu", în
colaborare cu
Muzeul de Istorie a
Moldovei din cadrul Complexului
Muzeal Naţional Moldova Iaşi , au
participat cu un program de manifestări
cu titlul generic: Pictorialul amintirilor.
Astfel, în data de 16 mai 2009, între orele
s-au desfăşurat
19,00 şi 24,00

!

următoarele activităţi:

1. La sediul Muzeului Memorial
Mihail Kogălniceanu", situat pe Str.
"M. Kogălniceanu nr. 11, I aşi ora 19, 00
a avut
loc vernisajul expoziţiei:
Începuturile fotografiei în spaţiul
românesc - ateliere şi artişti fotografi

bogat
ilustrată
prin
diversitatea
materialelor expoziţionale existente în
colecţiile celor două muzee: albume de
epocă, dagherotipii şi fotografii de epocă,
aparate fotografice fabricate de marile
firme de profil: Eastman Kodak, Zeiss
Ernemann dar şi
lkon, Voigtlănder,
obiecte de ambient specifice secolului al
XIX-lea.
2.
La
sediul
Muzeului
„PoniCernătescu ",
situat pe
str.
M.
Kogălniceanu nr. 7B, Iaşi
au fost
programate două activităţi :
a. La ora 20,00 - Expoziţia concurs:
Slalom fotografic . Concursul s-a adresat
tinerilor
fotografi ieşeni cu vârste
cuprinse între 15 şi 19 ani. Scopul a fost
acela de a
stimula interesul tinerei
generaţii pentru arta fotografică.
În
cadrul acestei expoziţii s-a iniţiat
decernarea a trei premii pentru
expresivitate şi rafinament în tehnica şi
creaţia fotografică după cum urmează :
- premiul Carol Popp de Szathmari în
valoare de 250 lei;
- premiul Nestor Heck în valoare de 150
de lei
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- premiul pentru debut în valoare de 100
de lei.
b. La ora 21,00 - Concert cameral:
„Noapte de mai" - susţinut de elevii
Liceului "Octav Băncilă" din Iaşi sub
îndrumarea doamnei prof. Carmen
Zaharia Danicov.

Curatori:

Camelia

Pralea,

Carmen

Păduraru

Muzeul ŞtiinJei şi Tehnicii
"Ştefan Procopiu"
Zamfira Pungă, Cătălin Pungă
Muzeul de Istorie a Moldovei
Colaboratori: Marcela Şuică, Oana
Florescu
Muzeul „Pani - Cernătescu "
Mihaela Tudose
Muzeul
de
Istorie
a
Moldovei
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CONCERTE CAMERALE.
PROIECT DE PEDAGOGIE MUZEALĂ "INTERFERENTE"
,

oncertele găzduite , lunar, la
1:1uzeul „P~ni - Cemătescu" Iaşi
ŞI
orgamzate
de
Colegiul
Naţional de Artă „Octav Băncilă" , în
parteneriat cu Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
"Stefan Procopiu" au continuat pe tot
parcursul anului şcolar 2008 - 2009,
bucurându-se de o largă participare a
elevilor, profesorilor şi iubitorilor de
muzică. Acestea sunt parte componentă a
proiectului „Interferenţe", iniţiat de d-na
prof. Carmen Zaharia-Danicov, în anul
2006. Cu acest prilej, au fost aduse, în
atenţia publicului meloman, fragmente
din arii celebre, au fost audiaţi
compozitori consacraţi şi au fost oferite,
de către elevi ai Liceului de Artă "Octav
Bănci , interpretări virtuoase, la diverse
instrumente. Astfel, au fost prezentate
lucrări
aparţinând
compozitorilor: J.
Haydn, Mozart, Paganini, Sarasate,
Wieniawski,
Beethoven
ş . a,
în
interpretarea elevilor: Călin Mertic,
vioară-clasa
prof.
Sabina
Atanasiu,Petru-Daniel Prisăcaru ,
oboe - clasa prof. Ilie Gorovei,
Iolanda Ciobanu, vioară - clasa
prof. Sabina Atanasiu,
Maria
Vizitiu, flaut,
Iuliana Alecu,
pian,
Loredana
Mandache,
violoncel-clasa prof. Eugenia
Baciu, Daniel Moisuc, vioară clasa prof. Nina Munteanu,
Cristinel Aniculii, vioară - clasa
prof. Nina Munteanu, Daniel
Leancă, violoncel - clasa prof.

C

Cornelia Droahnă, Cvartet de clarinet prof. Andreea Guţan, Florin Deleanu ,
Andrei Carp, Alexandru Nechifor, Laura
Logofătu , oboe - clasa prof. Ilie Gorovei,
Tudor Păduraru, vioară - clasa prof.
Marian Gorovei, Cvintetul de alămuri clasa prof. Neculai Mustaţă, Leonte
trompetă,
Mihai
Talpan,
Sergiu,
trompetă, Cătălin Grierosu, com,Emanuel
Andron, trombon, Claudiu Chirilă
'
trombon, Emilian Nechifor, chitară-clasa
prof. Cristi Lazăr, Anghelina Tudor,
canto - clasa prof. Elena Roşca, Mădălina
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Gângă,

canto - clasa prof. Daniela
Ciocoiu, Daniela Luchian, flaut - clasa
prof. Emilia Ciobanu.
Desfăşurate
şi
promovate în
spaţiul muzeal, spectacolele susţinute, de
către elevi, au avut o paletă largă de
adresabilitate, fiind dedicate tuturor
iubitorilor de artă, în special copiilor şi
familiilor lor. Elevii au dovedit talent,
naturaleţe şi originalitate în interpretarea
muzicală,
fiind aplaudaţi la scenă
deschisă. Şansa care le-a fost oferită, de a
concerta într-un
cadru deosebit,
reiterează ideea că muzeul reprezintă
locul în care cultura, educaţia, spectacolul

şi

divertismentul

prisosinţă.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL IEŞEAN. FOTOGRAFII, DOCUMENTE ŞI

MANUALE DE EPOCĂ

E

xpoziţia

Învăţământul

ieşean.

Fotografii,
documente şi manuale de
epocă, organizată în cadrul proiectului
internaţional Iaşi - oraşul şcolilor , la
Liceul " Al.Ioan Cuza "din Iaşi, în
intervalul 22-23 noiembrie 2008 , a
beneficiat de prezenţa unor exponate de
referinţă din patrimoniul Muzeului de
Istorie a Moldovei şi al Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" din Iaşi. Au
fost expuse diplome, cărţi de specialitate,
fotografii de epocă, manuale elaborate de
distinşi profesori ai universităţilor ieşene
care sunt omagiaţi la Muzeul Ştiinţei şi

Tehnicii
reliefate

"Ştefan

Procopiu". Astfel, sunt
contribuţii importante aduse de
chimiştii Petru Poni, Petru Bogdan,
Constantin Istrati , fizicianul Stefan
Procopiu.
Expoziţia
s-a bucurat de o
participare amplă, atât din partea elevilor
din ciclul
gimnazial şi liceal,
acompaniaţi de părinţi, cât şi a cadrelor
didactice din diverse şcoli ieşene.
Curatorii expoz1ţ1e1: Zamfira Punga,
Monica Nănescu, Camelia Cristofor şi
Ioana Coşereanu

Academia de Bel/e Arte şi Liceul Naţional

Manuale de istorie - sec. XIX-XX

Şcoala

de fete Oltea Doamna
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MĂRTURII ALE ISTORIE CHIMIEI IEŞENE. PERSONALITĂŢI

venimentul cultural, găzduit
în cadrul Zilelor Institutului
de chimie macromoleculară
"Petru Pani" din laşi, se înscrie firesc în
seria
manifestărilor
dedicate
personalităţilor
ieşene
din domeniul
chimiei, anul acesta împlinind-se 50 de
ani de la înfiinţarea acestei prestigioase
instituţii de cercetare din România. Cu
acest prilej , expoziţia temporară omagială
Mărturii
ale
istoriei
chimiei.
Personalităţi, organizată în perioada 2-1 O
octombrie 2009, la Institutul de chimie
macromoleculară "Petru Poni "din Iaşi a
constituit un bun prilej pentru a aduce în
atenţia publicului, o serie de obiecte,
fapte şi amintiri care reliefează viaţa şi
opera ştiinţifică a profesorilor chimişti
Petru Poni, Constantin V. Gheorghiu,
Radu Cemătescu, Ilie Matei, Margareta
Poni, Radu Ralea. Au fost expuse, de
asemenea, o serie de mărturii extrase din
cărţi de specialitate, diplome si fotografii,
corespondenţă profesională şi familială a
renumitelor pe~sonalităţi din domeniul
chimiei, care pot fi percepute atât ca o
recunoaştere a meritelor lor ştiinţifice, dar

E

ca
un
remember
legat
de
ş1

contribuţia
adusă

de

aceşti savanţi

la dezvoltarea
învăţământul

Ul

ŞI

cercetării
ţara

a
din

noastră.

Cu ajutorul
acestor mărturii , dar şi a recenziilor
referitoare la unele materiale publicate
de-a lungul timpului, poate fi creionată
amprenta dimensiunii socio-culturale
exercitată
de personalităţile mai sus
amintite, a căror amprentă va dăinui în
ştiinţă şi în spiritul ei inovator, în gustul
pentru frumuseţea descoperirii tainelor
lumii ce ne înconjoară.
Curatorii expoziţiei: Ioana
Monica Nănescu
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PARTICIPAREA MUZEULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII "ŞTEFAN
PROCOPIU" LA AL IX-LEA FESTIVAL INTERNATIONAL AL
ORGILOR DE STRADĂ DIN W ALDKIRCH, GERMANIA
Proiect finanţat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir

participanţi

estivalul Internaţional al Orgilor
de stradă din W aldkircb este unul
dintre
cele
mai
renumite
festivaluri din domeniu muzici mecanice,
la care participă numeroşi colecţionari,
artişti de stradă, muzee deţinătoare de
astfel de colecţii , din toată lumea.
Waldkircb,
un
oraş
cu
aproximativ 20.000 de locuitori, este
renumit de peste două secole pentru
fabricarea de automate musicale. În anul
1896, fabrica de orgi din Franţa,
Gavioly&Cie, a fondat o filială la
Waldkirch. Richard Bruder, un cunoscut
constructor de orgi, a devenit directorul
filialei şi de atunci s-a construit până în
1908 numeroase instrumente de muzică
mecanică îmbinând precizia artizanilor
tradiţionali locali şi cunoştinţele modeme
franceze .
Muzeul Elzt, un muzeu al muzicii
mecanice cu un patrimoniu deosebit de
valoros, este principalul organizator al
festivalului.
Programul
oferit
participanţilor a fost variat, cu subiecte
interesante, instructive şi distractive. Ca
şi în alte ediţii a fost
foarte mulţi

F

din

toată

lumea: S.U.A. ,
Chile, Franţa, Belgia, China, Olanda,
Austria, Anglia, România şi multe alte
ţări . Peste 100 de orgi istorice, fabricate
la Waldkirch sau în alte centre importante
din lumea întreagă au răsunat pe străzile
oraşului timp de trei zile.
Echipa Muzeului Ştiinţei ş1
această
Tehnicii
a participat la
prestigioasă
manifestare în cadrul
programului:
Museumshock: Spectacol în aer
liber la Elztalmuseum, Waldkirch
Expoziţie
In
Gewolbesaal,
Elztalmuseum: prezentarea Muzeului
Ştiintei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" Iaşi
şi acelor două orgi de stradă Cernowitz şi
Cocoloş

Workshop: Jaeger & Brommer
German Organ Builders
Faptul că Muzeul Ştiinţei şi
Tehnicii " Ştefan Procopiu" a fost invitat
la o astfel de manifestare demonstrează
valoarea colecţiei noastre de nivel
european. Participarea noastră la festival
a promovat colecţia românească de
automate muzicale, festivalul similar
organizat de muzeul nostru, nu numai în
Germania ci şi în rândul participanţilor
din celelalte ţări. Sau stabilit numeroase
contacte si s-au lansat invitaţii pentru
Festivalul Internaţional al muzicu
Mecanice din Iaşi , septembrie 201 O

Coordonator proiect:

Lenuţa Chiriţă
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Deschiderea festivalului de

către

Dna Director a Muzeului Elzt, Dr. Evelyne Flogel

Prezentarea Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii. Traducerea a fost asigurată
de Dl Aurel Manciu, director al
Liceului de muzică din localitate şi
prieten al muzeului nostru.

Participanţi

la festival citind pliantele muzeului nostru

224
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

În sala cu boltă a muzeului, Im
Gewolbesaal, aflată la demisolul clădirii,
s- a amenajat o microexpoziţie de promovare
a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu " (două orgi de stradă Cocoloş şi
Cernowitz, postere pliante şi DVD-uri).
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Participarea alături de S. UA. şi Chile la
Workshop organizat de Waldkirch Organ
Foundation, care a avut loc la sediul
firmei „Jaeger & Brommer German
Organ ". Acolo am avut posibilitatea să
vedem cum se construiesc orgile de stradă
şi să discutăm cu specialişti in domeniu.
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Echipa Muzeului Ştiinţei şi Tehnice

Echipa Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii

alături

alături

gazdele noastre şi de echipa din Chile

de Wolfgang Brommer, Adrian Oswalt, Aurel Manciu
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MEMORIA PATRIMONIULUI INDUSTRIAL
Proiect de arheologie industrială cofinanţat de
Administraţia fondului Cultural naţional

P

roiectul Memoria Patrimoniului
cofmanţat
de
Industrial,
Administraţia Fondului Cultural
Naţional, s-a desfăşurat pe parcursul a
trei ani. Scopul proiectului pentru anul
2008, a fost de a continua activitatea de
prezervare a valorilor de patrimoniu
industrial şi tehnic din Moldova, prin
constituirea unei baze de date şi
extinderea sitului www.memopatind.ro,
interactiv, al cărui patrimoniu poate fi
îmbogăţit continuu de către vizitatorii
muzeului precum ŞI pnn realizarea
expoziţiei fotodocumentare
"Memoria
patrimoniului industrial". Parteneri în
cadrul proiectului au fost: Direcţia
Judeţeană
pentru Cultură, Culte ŞI
Patrimoniu
Cultural
Iaşi,
Muzeul
Judeţean"Ştefan
cel Mare" Vaslui,
Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani,
Complexul Muzeal "Bucovina" Suceava
şi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Bacău.

Coordonator proiect:

Lenuţa Chiriţă
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Atelierele CFR Nicolina, laşi
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1N MEMORIAM MARGARETA PONI

omplexul
Muzeal
Naţional
"Moldova" - Muzeul Memorial
"Poni-Cemătescu "
Iaşi,
în
parteneriat cu Direcţia Judeţeană Iaşi a
Arhivelor Naţionale şi Liceul Teoretic
"Vasile
Alecsandri",
a
organizat
miercuri, 11 martie 2009, manifestarea
intitulată ln memoriam Margareta Poni,
1889-1973. În acest context, Muzeul
Memorial "Poni-Cemătescu" a organizat
expoziţia ln memoriam Margareta Poni,
realizată
în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale,
precum şi concursul Chimişti din familia
Poni, care s-a desfăşurat cu participarea
elevilor din clasele a IX-a şi a X-a, sub
îndrumarea
doamnelor
profesoare
Mihaela Cucoş şi Tamara Slătineanu , de
la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri".
Pe 9 martie 2009, s-au comemorat 120 de
ani de la naşterea chimistei Margaretei
Poni, fiica lui Petru Poni La acest
eveniment au participat domnul director
al Directiei Judetene Iasi a Arhivelor
'
'
'
Naţionale , don:inul cercetător Adrian
Carpov de la Institutul de Chimie Petru
Poni, elevi de la Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri", studenţi şi profesori de la
Facultatea de Chimie a Universităţii „AL
I. Cuza" Iaşi .
Elevii de la Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri" au prezentat informaţii
referitoare la viaţa şi opera chimistei
ieşene,
au dovedit o foarte bună
documentare ştiinţifică. Prin materialele

C

prezentate, elevii au reuşit să transmită
interesul manifestat
de modalităţi
diverse, atractive şi plăcute de a surprinde
informaţii din domeniul chimiei. Elevii
sunt deosebit de interesaţi să se implice în
acţiuni
ce
necesită
documentare,
sistematizare, aranJare, prezentare ş1
contact direct cu oameni şi locuri ce
evocă informaţii utile din şi despre lumea
chimiei. Elevii au participat şi la un
concurs pe teme legate de viaţa ş1
activitatea chimiştilor din familia Poni.

Coordonatori: Oana Florescu
Şuică
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IN MEMORIAM RADU CERNĂTESCU

P

e data de 29 ianuarie 2008,
Muzeul
Memorial
„Poni
Cernătescu"
a
organizat
manifestarea omagială „In memonam
Radu Cernătescu", în colaborare cu
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri",
Facultatea de Chimie a Universităţii „Al.
I. Cuza" Iaşi şi Institutul „Petru Poni". La
această dată s-au comemorat 50 de ani de
la trecerea în nefiinţă a academicianului
Radu Cernătescu. La acest eveniment au
participat conf. dr. Gabi Drochioiu,
cercet. dr. Adrian Carpov şi publicistul
Ionel Mafiei, iar elevii de la Liceul
„Vasile Alecsandri" au susţinut referate
ştiinţifice.
Secretarul
ştiinţific
al
Facultăţii de Chimie, conf. dr. Gabi
Drochioiu, a evidenţiat activitatea
desfăşurată
de chimistul şi pedagogul
Radu Cernătescu în cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza", iar domnul cercetător
Adrian Carpov a punctat principalele
realizări ale savantului la Institutul de
Chimie „Petru_Poni". Elevii au dovedit o
bună
documentare
ştiinţifică,
iar
pnn
maniera de prezentare, au
demonstrat
o
mare
abilitate în a concepe ş1
prezenta
informaţiile
specifice
pnn
noile
dispozitive de informare
.
.
ş1 comunicare.

Coordonatori:
Florescu
ş1

Oana
Marcela

Şuică
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Restituiri

RESTITUIRI

Muzeul
Iniţiat

Tehnici

Camelia Cristofor
Procopiu" Iaşi

"Ştefan

în 2007, în cadrul numărului 2 al Buletinului Muzeului

„Ştefan

Procopiu", capitolul RESTITUIRI

privind

evoluţia şi

organizarea

Ştiinţei şi

şi

dezvoltarea muzeului de la

deschiderea primei

1961, colectivul de

continuă

secţii

specialişti urmează

în scopul deschiderii a noi

expoziţii

conturate în acei ani s-au axat pe

incursiunea

înfiinţarea

Ştiinţei şi

istorică şi cronologică

acestuia, în anul 1955.

a muzeului „Energetica" (foto 1

strategia privind dezvoltarea
de

colecţiile

bază.

de

şi

regională

CFR

Iaşi şi

de la Ministerul

colecţiilor

energetică, telecomunicaţii,

piesele primite au conturat debutul patrimoniului în vederea

secţiei

muzeale

Domeniile principale de dezvoltare

Telecomunicaţiilor

„Telecomunicaţii". Achiziţiile şi donaţiile

După

2), în anul

înregistrarea

redarea sunetului. Ca urmare transferurilor efectuate de la Institutul Politehnic,
de

Tehnicii

şi

Direcţia

din anii 1958, 1959, 1960,

organizării

viitoarei

secţii

de

ulterioare au întregit patrimoniul, deschiderea

realizându-se în noiembrie 1984.

Foto 1. Aspect general din

secţia

ENERGERTlCA, 1961
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Foto 2. Aspect general din

colecţiei

Debutul
cumpărarea,
sfârşitul

de la o

persoană

aparate muzicale are loc în anul 1958, pnn

oraşul laşi,

a unui polifon cu disc vertical (Germania,

mai multor automate, în anul 1962, precum

(Franţa,

1920, nr.inv.1996), a unei cutii muzicale
două

nr.inv. 1998), a

aparate de înregistrare
Freres"

din

ENERGERTICA, 1961

secolului al XIX-lea, firma Polyphon-Musikwerke, nr. inv. 404), urmat apoi de

achiziţionarea

,,Pathe"

şi

de automate

s ecţia

(Franţa,

fonografe , de la
directă,

colecţionarul

şi

a unui un patefon model

(Elveţia, sfârşitul

Iustin Agarici din

sec.XIX,

Galaţi şi

a unor

,,Graphophone" (SUA, l 897, nr.inv.2000, respectiv „Pathe

1900, nr.inv. 2001). Primul orchestron din

(Germania, 1880, nr. inv.2046) este

achiziţionat

înregistrate, în inventarul muzeului, prima

colecţie

, Va/sonora,

în 1963, urmând ca în 1964

pianolă (Franţa,

gramofon (Anglia, cca. 1900-1907, nr.inv.2210,)

şi

să

fie

1902. nr. inv. 2208), primul

primul

ţambal

mecanic (nr.inv.

2212).
Achiziţia

unei

colecţii

mai multor automate muzicale în

următorii

ani a determinat conturarea

de automate muzicale apreciabile, ceea ce a permis deschiderea, la 1

februarie 1966 1, a unei expoziţii restrânse, într-o singură sală. Ineditul colecţiei de
automate muzicale

şi atenţia specială

de care s-a bucurat din partea publicului vizitator, a

conturat perspectiva extinderii acestei

secţii

într-un

spaţiu

mai generos. Pentru

lng. Eugenia Ursescu, Momente din evoluţia muzeului tehnic ieşean şi perspective de dezvoltare, în
volumul Muzeele tehnice la început de mileniu, laşi , 2001 , Casa Editorială „Demiurg".
1
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specialiştii

completarea tematicii,

Iţicovici,

muzeului (ing. Marcel

mg.

Eugenia

Ursescu, Antoneta Garabedeanu, Maria Nica, Violeta Popovici, Elena Scutaru, Maria
Petrea), au

desfăşurat

colecţiei

necesare

tehnico-ştiinţifice

Munca

şi

de automate
pregătirea

colectivului au fost

susţinută

o activitate

şi achiziţia

pentru depistarea

altor piese

aparate muzicale. Obiectivele principale ale
secţie,

tematicii pentru viitoarea

fişelor

întocmirea

ale obiectelor şi restaurarea piesele care necesitau această intervenţie.

susţinută

a colectivului a culminat cu reorganizarea

şi

deschiderea, în anul

I 972, a Secţiei ,,Înregistrarea şi redarea sunetului"(foto 3, 4 şi 5), conţinând un parcurs
muzeal format din cinci

săli,

situate la parterul

instituţiei.

Proiectul muzeotehnic a fost

executat de Întreprinderea de Stat „Decorativa" Bucureşti. Desfăşurată pe o suprafaţă de
350 mp,

expoziţia

de

bază prezintă

o incursiune

Până

sunetului, pe grupe tematice.

complexitatea patrimoniului, rămâne

evolutivă

în prezent

singulară

a tehnicii

această secţie,

înregistrării şi redării

prin diversitatea

ş1

în spaţiul muzeal românesc.

În paralel cu creşterea numărului de aparate şi automate muzicale, patrimoniul
muzeal s-a

îmbogăţit

înregistrare. Astfel,
I 971,

donaţie

sau

Bădulescu

de la

Iaşi,

Oraviţa-1975),

Bucureşti-1980,

Iaşi-1999,

Iordache Maria,
prof.univ.dr.Florin

Zăgănescu

Cozmin Niculiu

şi

a fost

Niculiu, în numele fratelui

din

discuri din

de

donată

de la Iustin Agarici din
pentru fonograf

cartele perforate

ebonită (achiziţii

de la Vasiliu

Iustin Agarici,

Bratu Liana din

conţine

ceară

Galaţi-1977),

Bucureşti-1977,

Ploieşti,2003).

de o calitate

său

suporţi

discuri metalice perforate (achiziţii de

prof.univ,dr, Mircea Petrescu

donate muzeului de-a lungul vremii,
muzică clasică şi operă,

achiziţie

Iustin Agarici din

1971, Dovrovici Elena din

Manolache Niculina din

apreciabile de

Eugenia-1984), cilindri din

Bucureşti-1971 ),

Timişoara-1974,

Jifcovici Ion din

donaţii

benzile perforate (transfer Conservatorul din Cluj în anul

Vulpescu Ecaterina din

Coleta din

achiziţii

Anton Popescu din Teleorman- I 971,

la Raffai Rozalia din
(achiziţie

diversificat prin

menţionăm

Galaţi-1977, donaţie
(achiziţie

şi

Galaţi-l 977,

Iaşi-2001; donaţii
Dâmboviţa,

de la

Iaşi-2002,

Una dintre cele mai mari

colecţii,

aproximativ 2500 de discuri de vinil cu

excepţională. Această colecţie

a

aparţinut

dr.

muzeului, la 20 mai 2003, de conf.dr. arhitect Cezar

decedat la 10 ianuarie 2003.

237
https://biblioteca-digitala.ro

Restituiri

Foto 3. Aspect secţia „Jnregistrarea şi redarea sunetului" - sala I

Foto 4. Aspect secţia „Înregistrarea şi redarea sunetului" -sala 3
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Foto 5. Aspect secţia ,,Înregistrarea şi redarea sunetului " - sala 5

În perioada anilor '60, numărul restrâns de specialişti ai Muzeului Politehnic s-a
preocupat de actualizarea

şi îmbunătăţirea

"Energetica", au efectuat activitate de îndrumare în muzeu, cercetare
în

ţară

ştiinţifică, deplasări

pentru documentare-cercetare, au redactat diverse materiale pentru publicare,

activităţi

de

secţiei

sectoarelor prezente în cadrul

cultural educative cu publicul, participare la

activităţi

întocmite în acea

muncă desfăşurată

perioadă

stau

mărturie ,

ilustrând complexa

şi

Rapoartele

perseverenta

de înaintaşi.

Principala activitate a colectivului a fost
piese pentru

comunicări ştiinţifice.

colecţiile

raport din anul 1969

centrată

pe depistare

muzeale deja conturate sau pentru

menţionează existenţa

iniţierea

şi achiziţionarea

altora noi. Astfel, un

în gestiunea muzeului a unui
secţia

2971 de piese, dintre care 2166 pentru

de

număr

total de

„Energetica", 574 pentru

secţia

„Înregistrarea şi redarea sunetului" şi 230 pentru secţia „Telecomunicaţii", ce urma să se
deschidă după

eliberarea

spaţiului

destinat expunerii, care la momentul respectiv era

ocupat de redacţia „Junimea".
Dintre obiectivele de cercetare
în

revistă următoarele

ştiinţifică

stabilite, pentru anii 1970

teme, conform materialului întocmit de

şi

1971 , trecem

şeful secţiei,

doamna

Eugenia Ursescu:
1.

Completarea tematicii pentru extinderea secţiei „Înregistrarea şi redarea

sunetului"

şi

întocmirea

documentaţiei

graficii, redactarea textelor pentru

pentru

grafică şi

execuţia lucrării

de extindere (panotarea

exponate originale). Responsabil:

şef secţie

ing. Eugenia Ursescu;
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Cercetări

2.

Iaşi, Bacău,

în plan cu finalizare în 1972,

cercetările

Neamţ,

Piatra

redactării lucrării ştiinţifice „Apariţia telecomunicaţiilor

vederea
trecută

în Arhivele Statului din

şi

continuând

Suceava, în

în Moldova". Lucrare
în alte

oraşe

mari din

Moldova.
Responsabil: muzeograf Antoaneta Garabedeanu;
3.

Cercetări

completarea
sesiunea

la Arhiva

lucrării

ştiinţifică

Universităţii

„Al.I.Cuza"

şi

Arhivele Statului

„Cele mai vechi centrale electrice din

a muzeografilor din 1969

Institutului politehnic

Iaşi"

(autori:

lţicovici

şi

care va fi

laşi",

laşi,

care a fost

publicată

privind

susţinută

la

în 1972 în „Buletinul

M., Ursescu E., Popovici V.). Responsabil:

E.Ursescu;
4.

Cercetări

de

arhivă şi bibliotecă

pentru redactarea materialului „Orologiul din

turnul Palatului Culturii", publicat în 1971 în Revista

„Cercetări

istorice", vol. 2.

Responsabil: E.Ursescu;
5.

bibliotecă

Studii de

ghidului Muzeului politehnic 6.

şi

redactarea materialului pentru

Secţia

tipărirea,

în 1972, a

„Energetica"; Responsabil: E. Ursescu;

Redactarea unui material de prezentare a Muzeului politehnic - publicat în

revista „Cronica" (octombrie 1971 ). Responsabil: E. Ursescu;
7.

Redactarea unui amplu material privind

Secţia

„Energetica"

ş1

care va fi

publicat,în 1972, în Revista muzeelor. Responsabil: E. Ursescu;
8.

Studii de

bibliotecă

privind redactarea unui

pentru exponatele din muzeu. (Majoritatea acestor
cuprinzătoare,

unele constituind

Antoaneta Garabedeanu
9.

Studii

punerea în

şi

şi

fişe

de 80

fişe tehnico-ştiinţifice

sunt materiale foarte detaliate

texte pentru

conferinţe).

şi

Responsabili:

Maria Nica;

cercetări

funcţiune

adevărate

număr

recondiţionarea,

experimentale privind

a unor aparate unice în

ţară,

achiziţionate

conservarea
pentru

ş1

Secţia

„Înregistrarea şi redarea sunetului" precum şi realizarea unor dispozitive experimentale
interesante la

Secţia

„Energetica". Responsabili: E. Ursescu, A. Garabedeanu, M. Nica

şi

mecanicul muzeului;

1O.

Întocmirea evidenţei ştiinţifice, după procedeul de înregistrare, a tuturor

mijloacelor de înregistrare (cilindri cu

ştifturi,

discuri perforate, benzi perforate, cartele

perforate, discuri de gramofon, cilindri de fonograf). Responsabili: E. Ursescu, A.
Garabedeanu

şi

M.Nica;
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11.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la realizarea primului avion cu

lume, în decembrie 1970, s-a redactat un material „Henri
reacţie

avion cu
din

Iaşi.

Coandă

reacţie

din

realizatorul primului

din lume" ce a fost prezentat la trei clase mari a Liceului M. Eminescu

Responsabili: E. Ursescu, A. Garabedeanu

şi

M. Nica.

,.
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Foto 6. Henri

Coandă şi soţia

în holul central al Palatului Culturii

~

Foto 7. Henri Coandă şi dna Eugenia Ursescu în
înregistrarea şi redarea sunetului

expoziţia
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Document preluat integral din arhiva muzeului
APRECIERI

ŞI

SUGESTII PRIVIND

MUZEUL POLITEHNIC

IAŞI

Despre secţia ,,Înregistrarea şi redarea sunetului" nu aş putea spune ceva mai bun
decât că este desăvârşită. M-a impresionat mult această colecţie excepţională de aparate
muzicale, care evocă atât de viu şi de plastic strădania oamenilor de a crea maşini care
să păstreze şi să redea sunetele. Singura observaţie pe care aş putea-o face se referă la
faptul că această realizare unică în ţară merită mai multă popularizare.
Pe lângă materialele ce s-au publicat ar mai fi necesare şi altele, în reviste de
mare circulaţie cum ar fi „Magazinul", ,,Flacăra", Ştiinţă şi tehnică", care să atragă
atenţia asupra acestei realizări de prestigiu.
De asemenea, am admirat organizarea perfectă a exponatelor, deosebit de
interesante din secţia „Energetica" care prezintă evoluţia unui domeniu atât de important
al tehnicii. Prin vizita la muzeu, prin lecţiile ce se desfăşoară aici, publicul şi tinerii în
special, iau contact cu marile invenţii şi descoperiri de-a lungul timpului, cât şi cu
realizări modeme, formându-şi o imagine completă asupra energeticii pe plan naţional şi
mondial.
În legătură cu tematica secţiei de telecomunicaţii (care urmează a se realiza)
consider că este foarte bine întocmită, foarte corespunzătoare, atât în ceea ce priveşte
istoria dezvoltării tehnicilor respective (telegrafie, telefoane, radiotehnică, televiziune,
transmisii prin sateliţi ) cât şi prezentarea realizărilor legate de revoluţia tehnicoştiinţifică actuală . Aş sugera să se creeze un colţ al precursorilor (sau pionierilor) români
în telecomunicaţii şi cibernetică (Augustin Maior, Ştefan Odobleja, Vasilescu Karpen,
ş.a.).

Un asemenea muzeu al telecomunicaţiilor (domeniu de mare actualitate) ar veni
în întâmpinarea doleanţelor publicului larg, tineretului în special, care este foarte
interesat de problema de electronică şi telecomunicaţii în care s-au obţinut astăzi realizări
spectaculoase. Acest muzeu ar fi binevenit în oraşul ştiinţei şi culturii, oraşul în care a
trăit şi activat Dragomir Hurmuzescu, considerat părintele radiodifuziunii române, cel
care a pus ·bazele primului învăţământ electrotehnic din România, în 191 O, la
universitatea ieşeană, unde a creat şi primul laborator, de electricitate din ţară.
În concluzie, vizitarea şi studierea exponatelor din Muzeul politehnic este
instructivă nu numai pentru tineret dar şi pentru specialişti şi prezintă un interes larg,
pentru cultura ştiinţifică şi tehnică a maselor, şi oamenilor de cultură.
Am apreciat în mod deosebit strădania competenţa şi entuziasmul colectivului
care a realizat acest muzeu minunat. Este un foarte bun exemplu de operă în slujba
culturii, care ar trebui urmat şi de alte centre universitare din ţară.

Prof. dr. ing. Paul Postelnicu
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